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UMOWA NR ………….. 

zawarta w dniu _______________________ w Barczewie pomiędzy: 

 

Zakładem Poprawczym w Barczewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 

Barczewo, NIP 7391676230, zwanym w dalszej treści ,,Zamawiającym’’, reprezentowanym 

przez: 

………………………….. – …………………………. 

a 

____________ , zwanym dalej ,,Wykonawcą’’ 

 

 Na podstawie rozstrzygniętego w dniu __ postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej jako ustawa Pzp, 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Wykonanie prac 

remontowo – budowlanych w budynku głównym – remont łazienek i sekretariatu oraz 

wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego”. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac  

remontowo - budowlanych w budynku głównym - remont łazienek i sekretariatu oraz 

wykonanie ogrodzenia agregatu prądotwórczego.   

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (siwz) wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi 

na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Załączone do siwz przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie 

stanowią podstawy do kalkulacji ceny oferty przez Wykonawcę.  

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, a także uznaje tę 
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dokumentację za wystarczającą podstawę do realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie 

wykonawca oświadcza, że nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej oraz do 

zakresu prac.    

 

§2 

Termin realizacji 

Wykonawca zobligowany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni 

od dnia zawarcia umowy.  

§3 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 par. 1 kodeksu cywilnego, ustalone na podstawie 

oferty Wykonawcy, wynoszące brutto: _______ zł (słownie: __________ ), w tym : 

Lp Zakres robót budowlanych Wartość netto Stawka podatku 

Vat % 

Wartość brutto 

1. Prace remontowe w  

budynku głównym- 

remont łazienek oraz  

sekretariatu 

 8%  

2. Wykonanie ogrodzenia  

agregatu prądotwórczego 

 23%  

 

2. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

wszystkie koszty konieczne do pełnego wykonania przedmiotu umowy, wszystkie 

należne podatki, opłaty oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy, a 

niezbędne do osiągnięcia rezultatu umowy, jak również zaspokaja wszystkie 

roszczenia Wykonawcy z tytułu zrealizowania zamówienia. 

3. Wynagrodzenie określone  w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez 

cały okres realizacji umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.   

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą                     
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w polskich złotych (PLN).       

5. Za zwłokę w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami. 

6. W związku z art. 6471 par. 5 kodeksu cywilnego Zamawiający żąda, aby 

Wykonawca do wystawionej faktury załączył pisemne oświadczenia 

podwykonawców o braku zaległości finansowych w stosunku do 

podwykonawców z którymi realizuje niniejsze zamówienie oraz o zapłaceniu 

podwykonawcom za usługi za które Wykonawca przedkłada fakturę. Strony 

zgodnie postanawiają, że do czasu przedłożenia oświadczeń podwykonawców o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym roszczenie Wykonawcy o zapłatę nie 

będzie wymagalne, a Zamawiający może powstrzymać się  z dokonaniem zapłaty 

bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                             

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby 

trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o jedną fakturę 

końcową, którą Wykonawca może wystawić po odbiorze zrealizowanych robót 

budowlanych.  

10. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót, zgodnie z zapisami 

par. 8 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń. 

11. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

12. Prawidłowo wystawiona faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty 

otrzymania 

jej przez Zamawiającego. 

13. Faktura wystawiana przez Wykonawcę winna zawierać następujące dane:    

Nabywca: Zakład Poprawczy w Barczewie,  ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 

Barczewo, NIP 7391676230.  



 

4 | S t r o n a  

 

 

 

§4 

Obowiązki Stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od dnia 

zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy;  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

4) ustanowienie inspektora nadzoru; 

5) dokonanie odbioru na warunkach określonych w umowie; 

6) uczestnictwo we wszelkich spotkaniach, naradach organizowanych przez 

Wykonawcę; 

7) zapłata za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy.  

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) odebranie od Zamawiającego dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni od 

dnia zawarcia umowy; 

2) przyjęcie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy; 

3) ustanowienie kierownika budowy, 

4)  wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy z zachowaniem należytej 

staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ppoż., dobrej 

jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązujących norm oraz przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i aktów 

wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z warunkami umowy; 

5) wykonanie przedmiotu umowy z zakupionych i dostarczonych na własny 

koszt, fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów i urządzeń, 

odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów 

dopuszczonych do stosowania  w  budownictwie (art. 10 ustawy Prawo 

budowlane); 

6) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
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ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze 

zm.) oraz do udostępniania im danych oraz informacji wymaganych tą ustawą; 

7) oznakowanie placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy 

informacyjnej; 

8) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie 

ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i 

wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac; Wykonawca 

jest zobowiązany zabezpieczyć prace oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy; 

9) urządzenie zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym 

związanych (po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować 

zaplecze budowy, usunięciem wszystkich instalacji, rozbiórką wszystkich dróg 

dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów 

i urządzeń i przywrócić teren do stanu pierwotnego); 

10) realizacja na swój koszt: 

a) tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem prowadzonych 

robót i terenem budowy, które Wykonawca uzna za konieczne przy 

realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenie kosztów ich utrzymania i 

konserwacji; 

b) wykonania i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz 

zapewnienie ochrony znajdującego się na nim mienia; 

c) zabezpieczenia terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami 

bhp i p.poż; 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach                   

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo 

opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy; 

12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności (zgodnie z przepisem art. 652 kodeksu 

cywilnego) za teren na którym będą odbywały się roboty budowlane od chwili 

przejęcia terenu budowy do protokolarnego odbioru wykonanego zadania; 

13) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót                                                          

oraz powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru 
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końcowego i przekazania w użytkowanie; 

14) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu 

odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie 

Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy; 

15) pisemne zgłoszenie prac do odbioru końcowego zgodnie z zasadami 

określonymi  w umowie; 

16) usunięcie wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w 

trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dłuższym 

jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

17) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu                         

z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej,                                     

po uzgodnieniu z projektantem; 

18) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych 

ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących 

zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 

na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, będącego jednocześnie 

przedmiotem odbioru końcowego robót w zakresie wymaganym przepisami 

prawa; 

20) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców. 

 

§5 

Przedstawiciele Stron 

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego: _________________; 

2) po stronie Wykonawcy: ____________ . 

 

 

§6 

Zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca i/lub Podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby 
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wykonujące wszystkie prace fizyczne (prace związane z remontem łazienek i 

sekretariatu oraz wykonaniem ogrodzenia agregatu prądotwórczego)  związane z 

wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 

2. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenia Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy  o pracę osób wykonujących czynności ujęte w ust. 1. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wykaz osób, wskazanie że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy i/lub 

Podwykonawcy. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o którym mowa w ust. 2. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

i/lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  w 

szczególności do: 

1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów; 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

§7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem 
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złożonym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót 

podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego 

na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w 

terminie 14 dni przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót 

budowlanych objętych niniejszą umową, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. 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. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                                         

o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane niespełniające wymagań 

określonych   w siwz; 

2) gdy projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w par. 7 ust. 3 umowy. 

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń lub sprzeciwu 

do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w par. 7 ust. 4 umowy uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
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budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, 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 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w siwz jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 50.000 zł. 

8. W przypadku umowy o której mowa w par. 7 ust. 7 umowy, jeżeli termin zapłaty                 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w par. 7 ust. 3 umowy, Zamawiający 

informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. 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 roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie o którym mowa w par. 7 ust. 9 umowy, 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. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

kaucji gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet należytego wykonania umowy 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się w formie 

pisemnej do Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w par. 7 ust. 9 umowy, wyznaczając termin 7 dni, od dnia doręczenia 
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niniejszego pisma, na zgłaszanie uwag. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w par. 7 ust. 12 umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

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. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający pomniejszy o kwotę wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy 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. 

16. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie 

stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

17. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo 

zmiany w umowach o podwykonawstwo obowiązują odpowiednio zapisy par. 7 

umowy. 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje 

własne. 

19. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania, ponosi pełną 

odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez 
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podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

20. Zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.       

 

§8 

Odbiory 

1. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu 

gotowość do odbioru końcowego robót. 

2. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy możliwie jak najszybszy 

termin odbioru końcowego robót, nie później jednak niż do 7 dni od daty 

otrzymania pisemnego wniosku. 

3. Odbioru końcowego robót dokona powołana przez zamawiającego Komisja 

Odbiorowa upoważniona do dokonania odbioru końcowego robót.  

4. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego nie zostaną stwierdzone istotne usterki lub 

wady dla prawidłowego działania przedsięwzięcia, Komisja Odbiorowa zakończy 

odbiór  w terminie 7 dni. 

5.  Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: 

1) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym                            

z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu; 

2) oświadczenia kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń 

zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
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Odbioru Robót Budowlanych i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie 

dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające 

zakładane projektowe  i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, 

techniczne, bhp, p.poż.; 

3) dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: dokumenty atestacyjne dla 

wyrobu, deklaracje zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne 

dla danej partii wyrobu; 

4) inne dokumenty np. dokumenty żądane przez instytucje biorące udział w 

procesie inwestycyjnym. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i/lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający,  z zachowaniem 

prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy 

dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin 

usunięcia wad i/lub usterek; 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać 

wykonania części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli te wady 

i/lub usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem; 

3) jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt                         

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność 

podejmowania przez Zamawiającego działań w warunkach naglących, gdy 

powstaje zagrożenie dla terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający może także w takim wypadku od umowy odstąpić i zlecić 

usunięcie ich osobie trzeciej  z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy 

skutkami wynikającymi z jego działań. 

7. Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 

wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania 

z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
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i/lub usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru, 

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. Zapisy ust. 6 stosuje się 

odpowiednio.  

§9 

Rękojmia i gwarancja za wady  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……- miesięcznej rękojmi na przedmiot 

zamówienia objęty niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …..- miesięcznej gwarancji jakości na 

wykonane roboty oraz na zabudowane i wbudowane materiały i urządzenia. 

3. Bieg terminu rękojmi i gwarancji za wady rozpoczyna się od daty odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji za wady Wykonawca zobowiązuje się do 

bezpłatnego usunięcia wad powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę 

w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony. 

§10 

Kary umowne 

1. Strony ustanawiają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu 

rękojmi i gwarancji w stosunku do terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w 

par. 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu 

budowy lub stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionej przerwy  w 

realizacji robót dłuższej jak 5 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w par. 3 ust. 1 lub ma 
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prawo w przypadku nierozpoczęcia robót w ciągu 7 dni od daty przekazania 

placu budowy lub stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionej przerwy   

w realizacji robót dłuższej jak 7 dni naliczyć karę umowną za każdy dzień 

przerwy w wysokości  1.000 zł, począwszy od 8 dnia przerwy; 

4) w przypadku nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w par. 3 ust. 1 lub 

Zamawiający ma prawo egzekwować kary umowne za każdy dzień zwłoki w 

przejęciu placu budowy  w wysokości  1.000 zł; 

5) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez 

uzyskania zgody Zamawiającego w trybie par. 7, Zamawiający obciąży 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto 

o którym mowa  w par. 3 ust. 1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego 

podwykonawcy w trybie par. 7.   W przypadku nie wywiązania się z obowiązku 

uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy, a 

jednocześnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawcę, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000 zł za każdy przypadek 

nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany; 

7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                          

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000 zł; 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom  w 

wysokości 1.000 zł, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminową 

zapłatę; 

9) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w par. 5 ust. 1 osób nie 
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zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 1.000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

10) za dopuszczenie do wykonywania prac wskazanych w par. 6 ust. 1 osób nie 

wskazanych w pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w par. 6 ust. 2,  w 

wysokości 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 

11) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego                                 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego, brutto o którym mowa w par. 3 ust. 1.   

2. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od 

umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto  o którym mowa w par. 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający ma 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Tak 

samo, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy, w sytuacji, za którą nie zastrzeżono kary umownej. 

4. Należne Zamawiającemu kary umowne może on potrącać z wierzytelnościami z 

tytułu wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spełnione są przesłanki przewidziane 

prawem, na co Wykonawca wyraża zgodę. Gdy zapłata kary nie nastąpi w drodze 

potrącenia, to kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do jej zapłaty. 

 

§ 12 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

1. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiającemu z zastrzeżeniem innych zapisów umowy przysługuje prawo 
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odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy; 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który 

jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy; 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców 

(dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie 

zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym 

Podwykonawcą); 

5) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac nad przedmiotem umowy; 

6) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub 

poszczególnych etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał 

je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

7) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w 

tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Nadzoru 

Inwestorskiego i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu do naprawy 

sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciągu przedmiot umowy jest 

wykonywany niezgodnie z warunkami umowy. 

3. Wykonawca zobligowany jest w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o 

upadłość lub podjęcia uchwały/decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

4. W przypadku rozwiązania umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie 

przedmiotu umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia 

Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu 

cywilnego. 

5. Odstąpienie od umowy musi być poprzedzone wyznaczeniem terminu do 

wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania wraz z 

zagrożeniem odstąpienia od umowy; 

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

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
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7. Strony mogą odstąpić od umowy w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym 

dowiedziały się o zaistnieniu przewidzianych umową przyczyn odstąpienia, jednak 

nie później niż w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.  

8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony mają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o 

rozwiązaniu lub odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za 

rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz materiałów wykonanych na 

indywidualne zamówienie dla zadania, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych umową, jeżeli rozwiązanie 

nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac 

przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło 

z winy leżącej po stronie Wykonawcy; 

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 

1) dokonania  odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia; 

2) odkupienia materiałów określonych w par. 12 ust. 8 pkt. 3; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

10. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadkach 

określonych w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania 

części umowy zgodnie z art. 145b ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować 

konieczność wprowadzenia zmian  w treść zawartej umowy, w stosunku do treści 

złożonej oferty: 

1) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności  

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/i maszyn 

budowlanych lub/i przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/i  dokonywanie 

odbiorów lub/i negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość 

przedmiotu umowy  np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, 

wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/i ludzi, opady deszczu, 

gwałtowne opady deszczu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi, wysokie stany wód,  opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i 

inne niekorzystne warunki atmosferyczne);  

2) przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: 

a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany 

awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/i trenów dojazdowych; 

b) protesty lokalnej społeczności lub/i protesty mieszkańców; 

c) protesty właścicieli budynków lub/i gruntów  lub/oraz innych obiektów; 

d) konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz 

mieszkańców; 

3) następstwa działania organów administracji niezależne od Zamawiającego i 

Wykonawcy, w szczególności: 

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp.; 

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., 
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c) dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, 

wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na 

decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe 

organy, 

o ile Zamawiający i Wykonawca należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy                

i polecenia właściwych instytucji;  

4) wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od 

działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych 

niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony 

więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu 

strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie 

można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy 

uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,  nagłe przerwy w 

dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;  

5) znalezienie niewybuchów lub niewypałów; 

6) odkrycia, wykopaliska  archeologiczne; 

7) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

8) wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia 

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności 

przeprowadzenia badań archeologicznych nieprzewidzianych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, konieczności likwidacji niewybuchów i 

niewypałów, ujawnienia warunków geologicznych odmiennych niż  w 

dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności odkrycie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych 

nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych; 

9) zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
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okoliczności prawnej, ekonomicznej, finansowej  lub technicznej,  skutkującej 

brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory sadowe będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla zamawiającego, a jeden egzemplarz dla wykonawcy.  

4. Załącznikami do umowy są: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Dokumentacja projektowa. 

              

Wykonawca:                      Zamawiający: 

 

 

 

 

  

 


