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ZAŁĄCZNIK Nr 6 SIWZ 

 

 

 

UMOWA Nr .……….. 2018 

 

zawarta w Pabianicach w dniu ..................... w ….............. pomiędzy: 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Pabianicach, ul. Karniszewicka 37,  

95-200 Pabianice, NIP 729-23-52-151, reprezentowanym przez Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Pabianicach Andrzeja Śmiechowicza zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

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

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

z siedzibą w …………………………………………………………………….......................... 

reprezentowanym (ą) przez: ......................................................................................................... 

zwanym (ą) dalej „Wykonawcą” 

 

zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty 

Wykonawcy w przetargu nieograniczonym prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. 

zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zamówienia publicznego pn.: „Remont pomieszczeń  

i terenu należących do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Pabianicach”, obejmująca  roboty budowlane polegające na wykonaniu prac 

remontowych pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Pabianicach oraz wymiana starej nawierzchni na placu parkingowym zwanego w dalszej 

części umowy „przedmiotem umowy”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 

zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz aktualnie 

obowiązującymi w budownictwie standardami. 

3.  Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji 

projektowej oraz dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy określa:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowiąca załącznik nr 7 do 

zamówienia będąca podstawą przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą 

PZP”, 

2) dokumentacja projektowa:  

a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy – prac remontowych pomieszczeń  

w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pabianicach oraz wymiana 



2 

starej nawierzchni na placu parkingowym opracowany przez Panią mgr inż. Emilię 

Dąbek, nr upr. bud. LOD/2816/PWBKb/15; 

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB): 

prac remontowych pomieszczeń w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Pabianicach oraz wymiana starej nawierzchni na placu parkingowym - branża 

budowlana; stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. 

5. Integralnie z umową wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej 

wymienionych dokumentach: 

1) SIWZ, 

2) dokumentacji projektowej, 

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) złożonej ofercie przetargowej.  

6. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego Strony umowy oświadczają, że dołączony do SIWZ przez Zamawiającego 

przedmiar robót (kosztorys nakładczy) będzie stanowił dla Wykonawcy jedynie element 

pomocniczy do wyliczenia ceny oferty i nie będzie stanowił podstaw do roszczeń 

Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią SIWZ oraz wszystkimi załącznikami, 

w szczególności z dokumentacją projektową, nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń i uznaje 

ją za podstawę wystarczającą do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem 

niniejszej umowy oraz oświadcza, że jego cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty 

wynikające z dokumentacji projektowej i STWiORB. 

8. Jeśli Wykonawca dostrzeże w dostarczonej dokumentacji projektowej w tym SIWZ,  

o których mowa wyżej, błędy lub inne uchybienia skutkujące niemożnością należytego 

wykonania niniejszej umowy lub skutkujące powstaniem po stronie Zamawiającego 

szkody, wówczas zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie 

Zamawiającego, który podejmie decyzje co do dalszego postępowania, pod rygorem 

poniesienia przez Wykonawcę odpowiedzialności odszkodowawczej względem 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w ciągu 2 dni roboczych od 

podpisania umowy; 

2) termin rozpoczęcia robót: w terminie 2 dni od dnia przekazania terenu budowy; 

2) termin zakończenia robót  ustala się  na dzień 30.11.2018 r.; 

3) prace remontowe wykonywane będą tylko od poniedziałku do piątku w godz.  

7:30 – 15:30. 

2. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Zamawiający uzna za datę skutecznego zakończenia robót budowlanych dzień podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowalnych, z zastrzeżeniem treści 

§ 10 niniejszej umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca wykonuje niniejszą umowę w sposób wadliwy albo sprzecznie  

z umową, to Zamawiający, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, może wezwać 

go do zmiany sposobu realizacji umowy albo do jej wykonania. Po upływie ww. terminu 

może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innej osobie na koszt  

i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie, a różnica pomiędzy wynagrodzeniem za 
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wykonanie tych robót przez osobę trzecią i wynagrodzeniem Wykonawcy za te roboty 

wynikającym z Umowy, zostanie zapłacona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, 

przy czym kwota ta może zostać rozliczona poprzez potrącenie z wierzytelnościami 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Skorzystanie przez 

Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

naliczenia kar umownych. 

 

§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy wraz z niezbędnymi 

decyzjami do realizacji przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego protokołu 

podpisanego przez osoby upoważnione przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 

2. Od chwili przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody wynikłe na tym terenie, do czasu odbioru końcowego, o którym mowa w § 10 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 

1) przestrzegać norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, (poprzez sprawowanie nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem p.poż.) oraz zapewniać 

bezpieczeństwo osobom przebywającym w otoczeniu terenu budowy; 

2) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez 

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 

4. W przypadku powierzenia wykonania zakresu robót budowlanych podwykonawcom, 

Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego 

koordynowania podwykonawców. 

 

§ 4 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/-com wykonanie przedmiotu umowy 

wskazanego w ofercie z podaniem nazw tych podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie 

jedynie za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 

nie późniejszym  niż 30 dni poprzedzających dzień planowanego przystąpienia do 

wykonywania tych robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

zobowiązany w tym terminie do przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin płatności 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 
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podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 

3 powyżej może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, o którym 

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, 

uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

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 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

12. Przepisy ust. 1−10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. 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. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, 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. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
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należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.   

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 12. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

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 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwot wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, 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. 

20. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami winny być zawierane 

zgodnie z zasadami zawierania umów określonymi w Kodeksie cywilnym i nie mogą 

być sprzeczne z zasadami ustalonymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą. 

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie do podwykonawstwa mają 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

§ 5 

1. W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy Zamawiający ustanowi 

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej. 

2. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) 

oraz w granicach umocowania nadanego mu na podstawie odrębnej umowy zawartej  

z Zamawiającym.  

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: Zdzisław Pietraszek posiadającego 

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny ŁOD/BO/7564/06 z dnia 15.03.1985 r. wydane 

przez Urząd Miasta Łodzi, nr 53/85/WŁ. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) poniesienia kosztów wszelkich prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie 

jakości wykonanych robót budowlanych, zgodnie z zapisami w STWiORB – 

załącznik nr 9 do niniejszej umowy; 
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2) poniesienia kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy 

oraz tymczasowych obiektów na terenie budowy; w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się ponieść koszt energii elektrycznej i wody; 

3) opracowania i wdrożenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  

z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126); 

4) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych 

osób trzecich; 

5) urządzenia i organizacji terenu budowy oraz koordynowania robót; 

6) utrzymania terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie 

wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

7) postępowania na własny koszt i ryzyko z odpadami wytworzonymi w fazie 

realizacji przedsięwzięcia, które winno być zgodne z przepisami ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 992 ze zm.); 

8) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu prac oraz 

przekazania terenu budowy protokolarnie (protokół odbioru końcowego) 

Zamawiającemu; 

9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych 

robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na 

terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - 

naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt; 

10) zawiadomienia Inspektora nadzoru telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem 

oraz wpisem do dziennika budowy, o konieczności odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. W przypadku niepowiadomienia Inspektora nadzoru  

w terminie j.w. i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca 

zobowiązuje się do odkrycia robót, a następnie przywrócenia robót do stanu przed 

odkryciem na swój koszt i ryzyko; 

11) informowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru budowlanego  

i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie do  

3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania; 

12) przedstawiania Inspektorowi nadzoru, na każde jego żądanie, przed 

wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich 

jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczególności: certyfikatów „na znak 

bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, 

świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, 

deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte 

wykonanie robót; 

13) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy, w skład 

której powinny wejść następujące dokumenty: 

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, gwarancje i świadectwa 

pochodzenia wbudowanych materiałów i urządzeń potwierdzone przez 

producenta/dostawcę, 

b) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie umowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru i projektanta, 
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c) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,  

d) niezbędne protokoły badań i sprawozdań; 

14) oddania gotowego przedmiotu umowy w sposób i terminie ustalonym w niniejszej 

umowie;  

15) prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy; 

16) zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców osób wykonujących roboty 

budowlane objęte przedmiotem umowy i określone w projektach budowlano – 

wykonawczych na podstawie umowy o pracę; wymóg dotyczy osób 

wykonujących roboty budowlane w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.); 

17) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni od podpisania umowy 

oświadczenia o zatrudnionych osobach  przy realizacji zamówienia na podstawie 

umowy o pracę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.  

W przypadku, gdy dany zakres robót ma być wykonany przez podwykonawcę, 

oświadczenie, o którym mowa powyżej, obowiązany jest złożyć podwykonawca. 

Forma zatrudnienia wskazanych osób nie może ulec zmianie; 

18) Wszystkie materiały z rozbiórki stanowiące wartość użytkową dla 

Zamawiającego, stanowią własność Zamawiającego, które należy złożyć  

w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Inspektor nadzoru wskaże, które 

materiały stanowią wartość użytkową dla Zamawiającego. Materiały z rozbiórek  

i inne odpady pozostałe po wykonaniu robót, a niestanowiące wartości użytkowej 

dla Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte na koszt i ryzyko 

Wykonawcy zgodnie z obowiązującym przepisami.  

19) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków 

nałożonych na niego w niniejszej umowie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, używając własnych 

materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem 

maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie, 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do należytego wykonania zobowiązań 

przyjętych na podstawie niniejszej umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne  

i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie przyjętych w niej 

zobowiązań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały,  odpowiadające wymogom 

określonym w SIWZ, specyfikacji technicznej oraz w obowiązujących przepisach 

prawa, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.) w zakresie 

dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie, 

dotyczącym posiadania wymaganych atestów, certyfikatów, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w SIWZ. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie robót budowlanych Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Strony postanawiają, iż wysokość umownego wynagrodzenia ryczałtowego 

przysługującego Wykonawcy, została określona na podstawie przedstawionej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę oferty i nie podlega waloryzacji ani modyfikacji 

w sposób polegający na jego zwiększeniu, z zastrzeżeniem ust. 4  niniejszego 
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paragrafu i § 13 ust. 1 pkt. 6 niniejszej umowy oraz uwzględnia wszelkie wymagane 

obowiązującymi regulacjami prawnymi opłaty i koszty niezbędne do należytego 

wykonania wszelkich zobowiązań przyjętych przez Wykonawcę na podstawie umowy, 

bez względu na okoliczności i źródła powstawania tych opłat i kosztów.  

3. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy, na 

kwotę łączną ………………… zł brutto (słownie złotych: ……………..…………….) 

w tym podatek VAT ……...... % tj. …………………… (słownie złotych: 

…………………...……………………..), netto …................. zł (słownie złotych: 

…................................................)   

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, kwota 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, zostanie zmieniona stosownym 

aneksem do niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT  na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury VAT 

wystawionej  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do siedziby 

Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają dzień złożenia dyspozycji przelewu 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu umowy.  

Podstawą do wystawienia faktur VAT będzie bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego  wykonanych robót podpisany ze strony Wykonawcy co najmniej przez 

kierownika budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru. 

7. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez 

Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem może być  

w szczególności wyciąg z rachunku bankowego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty wynagrodzenia od Wykonawcy.  

W przypadku nieprzedstawienia dowodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym 

przed doręczeniem Zamawiającemu faktury VAT, o której mowa w ust. 5, termin 

zapłaty wynagrodzenia określony w ust. 5 ulega przedłużeniu w ten sposób, że 

początkiem biegu terminu będzie dzień przedstawienia Wykonawcy dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom. Jeżeli jednak podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłosi 

Zamawiającemu na piśmie, że Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od zapłaty 

na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

na piśmie o zamiarze bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 143c ust. 5 - 7 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni 

akceptuje. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach i wysokościach:  
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1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy lub opóźnienie  

w usunięciu wady/usterki w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 8 ust. 3 za każdy dzień opóźnienia; 

2) za uchybienie terminowi wyznaczonemu przez Zamawiającego na usunięcie wad 

przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień uchybienia,  

a w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 za każdy dzień uchybienia,  

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w następstwie 

okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 143b ust. 8 ustawy Pzp, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany umowy 

o podwykonawstwo w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż  

7 dni, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 5% 

wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy za każdy stwierdzony 

przypadek.  

3. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości  

1000,00 brutto zł za każdy stwierdzony taki przypadek.  

4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

wskazanego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. W takim wypadku wyłącznie 

odpowiedzialnym za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom jest Wykonawca.  

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne 

 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej na Wykonawcę za 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę niniejszej umowy,  

w szczególności obowiązków, o których mowa w § 6 oraz w § 7 umowy w wysokości 

3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 3 umowy za każde stwierdzone 

przez Zamawiającego naruszenie, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku niewywiązania się  

z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia o osobach zatrudnionych 

przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę o którym mowa w § 6 

ust 1 pkt 17 niniejszej umowy w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia. 

b) Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 6 ust 1 pkt 16 

niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Pracy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 200,00 

zł brutto za każdy stwierdzony przypadek oddelegowania do wykonania pracy 

osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, 

jeżeli Zamawiający, w wyniku zleconej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, 

stwierdzi, że osoba ta nie jest zatrudniona na umowę o pracę). 



10 

7. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie 

nadające się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną  

w wysokości 3 % wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Strony umowy postanawiają, iż roboty budowlane będące przedmiotem niniejszej 

Umowy będą przedmiotem odbioru końcowego oraz odbioru przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi. Ponadto, strony dopuszczają możliwość okresowych przeglądów 

technicznych wykonywania robót budowlanych na zasadach przez siebie ustalonych w 

drodze odrębnego porozumienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego oraz dokonać stosownych wpisów do roboczego dziennika budowy 

stwierdzającego gotowość do odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo uznania gotowości do odbioru końcowego za skuteczną tylko i wyłącznie, jeśli 

zostanie ona potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uznanie 

gotowości odbioru końcowego jest warunkiem wyznaczenia przez Zamawiającego 

terminu rozpoczęcia prac odbiorowych. 

3. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia odbioru końcowego na 

dzień przypadający nie później niż na 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia go 

przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, a następnie zawiadomić o tym 

terminie Wykonawcę. 

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się przekazać 

Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) dokumenty potwierdzające, 

że materiały użyte do wykonania robót budowlanych są dopuszczone do obrotu  

i stosowania w budownictwie, tzn. posiadają wymagane obowiązującymi przepisami 

prawa atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo wstrzymania się z przystąpieniem do odbioru końcowego robót budowlanych 

do czasu należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa  

w zdaniu poprzedzającym. 

5. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony 

pisemny protokół odbioru. Protokół będą zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru  

(w szczególności określenie wad) oraz terminy wyznaczone Wykonawcy na usunięcie 

wad stwierdzonych przy odbiorze. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru 

Wykonawca (kierownik budowy) zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego 

(inspektora nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości 

odbioru usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze. Z czynności odbioru 

usunięcia wad wyszczególnionych przy odbiorze końcowym zostanie sporządzony 

pisemny protokół stanowiący załącznik do protokołu odbioru.  

6. Protokół odbioru końcowego oraz protokoły z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez Wykonawcę oraz osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. Protokoły z czynności odbiorów usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze będą podpisane przez osobę upoważnioną przez 

Wykonawcę oraz przez Zamawiającego tylko i wyłącznie w sytuacji usunięcia 

wszelkich wad, co Wykonawca uznaje i akceptuje. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub brak 

realizacji przez Wykonawcę zobowiązań przez niego przyjętych na podstawie umowy, 

niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
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1) odmowy przystąpienia do odbioru, jeżeli przeszkodę odbioru można usunąć, do 

czasu jej usunięcia; 

2) odstąpienia od umowy, jeżeli przeszkody nie da się usunąć; 

3) żądania wykonania robót budowlanych po raz kolejny. 

8. Strony postanawiają, że jedynie bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

 

§ 11 

1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy, zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w wysokości ………… zł, stanowiącej 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy.  

2. Zabezpieczenie wnoszone jest w celu zagwarantowania pokrycia, przynajmniej 

częściowych, ewentualnych roszczeń Zamawiającego, które mogą być wynikiem 

niewłaściwego wykonania zawartej umowy przez Wykonawcę. 

3. Z kwoty otrzymanego zabezpieczenia Zamawiający może zaspokoić roszczenia 

wynikające m.in. z tytułu: 

a. odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań (art. 471 

k.c.), 

b. kary umownej (art. 483 § 1 k.c.), 

c. zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej (art. 491 § 1 k.c.), 

d. niemożliwości świadczenia wynikającej z winy Wykonawcy (art. 493 § 1 k.c.), 

e. powstałych w wyniku odstąpienia od umowy wzajemnej na skutek niewykonania 

zobowiązania przez Wykonawcę (art. 494 k.c.). 

4. Ustanowione zabezpieczenie nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do żądania 

naprawienia szkody przewyższającej wartość zabezpieczenia. 

5. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach i wysokościach:  

a. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 

umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b. 30 % wysokości zabezpieczenia nie później niż w terminie 14 dni po upływie 2 lat 

od dnia skutecznie zakończonego odbioru gwarancyjnego. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela .....................-miesięcznej gwarancji i ...................-miesięcznej 

rękojmi na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami, których 

termin biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego. Strony 

postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie przez 

strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza 

umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2. W związku z udzieleniem gwarancji Wykonawca oświadcza, iż zastosowane materiały 

oraz wykonane roboty budowlane zapewniają ich zdatność do umówionego użytku, 

tj. odpowiadającemu celowi wynikającemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz są 

zgodne z odpowiednimi normami. 

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest 

także po upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku reklamowania wady 
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przed ich upływem. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego 

stwierdzenia przez Zamawiającego, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu 

lub mieniu – bezzwłocznie. 

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad nadających się do 

usunięcia, Zamawiający zażąda ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na co najmniej 3 dni przed powierzeniem ich 

usunięcia. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim 

przypadku potrącony z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.  

 

§ 13 

1. Zamawiający zobowiązuje się wyznaczyć termin rozpoczęcia tzw. odbioru 

gwarancyjnego przed upływem okresu gwarancji i odpowiednio rękojmi na dzień 

przypadający nie później niż na 15 dni przed upływem okresu gwarancji lub 

odpowiednio rękojmi, a następnie zawiadomić o terminie Wykonawcę.  

2. W przypadku stwierdzenia, przed upływem okresu gwarancji i/lub rękojmi podczas 

odbioru, o którym mowa w ust. 1, wad (niezależnie od ich charakteru – wady istotne 

bądź nieistotne) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ich usunięcia, 

wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu 

Wykonawcy na koszt oraz ryzyko Wykonawcy, a poniesiony koszt potrącić  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru przed upływem okresu gwarancji i/lub 

rękojmi zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru. Protokół będzie zawierać 

ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności konkretne oznaczenie wad, 

terminy wyznaczone na ich usunięcie oraz zastrzeżenie, iż po bezskutecznym upływie 

terminów Zamawiający nie przyjmie naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości 

powtórnego odbioru przed upływem okresu gwarancji i/lub rękojmi. Powtórny odbiór 

przed upływem okresu gwarancji i/lub rękojmi odbywa się według zasad 

przewidzianych dla odbioru przed upływem okresu gwarancji i/lub rękojmi. 

4. Strony uznają odbiór przed upływem okresu gwarancji i/lub rękojmi za skutecznie 

zakończony, tylko i wyłącznie w przypadku podpisania protokołu odbioru 

gwarancyjnego/ wynikającego z rękojmi bez zastrzeżeń przez Wykonawcę oraz osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego 

o przeszkodach w procesie usuwania wad bądź o odmowie naprawy. W przypadku 

odmowy naprawy Wykonawca zobowiązuje się wyczerpująco uzasadnić swoje 

stanowisko.  

6. Strony postanawiają, iż okres rękojmi za wady i/lub gwarancji ulega przedłużeniu  

o czas odpowiadający usuwaniu przez Wykonawcę wad, liczony od dnia zażądania 

przez Zamawiającego od Wykonawcy usunięcia wad, do dnia faktycznego ich 

usunięcia przez Wykonawcę. 
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§ 14 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany w treści umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, jeżeli zajdzie któryś z wymienionych przypadków:  

1) wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia 

warunków atmosferycznych oraz ich skutków, uniemożliwiających prowadzenie 

robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Fakt 

wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie potwierdzony  

w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy oraz 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin wydłużenia  realizacji przedmiotu 

umowy nie może być dłuższy niż termin przerwania robót, o którym mowa wyżej; 

2) wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, w przypadku 

przesunięcia się terminu zawarcia umowy z powodu wydłużenia się procedury 

udzielania zamówienia; termin wydłużenia realizacji przedmiotu umowy nie może 

być dłuższy niż termin wydłużenia się procedury udzielania zamówienia; 

3) zmiana wykonania technicznego części przedmiotu umowy z powodu koniecznej 

zmiany dokumentacji projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejącym) 

stanem technicznym; 

4) zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia sił wyższych, np. 

powódź, huragan, trzęsienie ziemi; 

5) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wstrzymania robót 

na żądanie organu nadzoru budowlanego; 

6) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy w przypadku 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.), jeżeli będzie to 

miało wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim 

przypadku Wykonawca będzie musiał przedstawić Zamawiającemu kalkulację 

wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy; 

7) zmiana wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu umowy, w przypadku 

zmiany przepisów prawa regulujących wysokość podatku VAT; 

8) zmiany osób reprezentujących strony umowy w przypadku zmian 

organizacyjnych; 

9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod 

rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych 

datą oraz kolejnymi numerami.  

3. Niedopuszczalne są, pod rygorem nieważności, istotne zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za 

wyjątkiem zmian określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, których możliwość 

dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

 

§ 15 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy. 

1) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. 

Zamawiający zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powódź
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trzęsienie_ziemi
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odstąpienia od umowy wezwać Wykonawcę na piśmie do należytego 

wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, wyznaczając mu w tym celu 

odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego upływie będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym; 

2) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

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

umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpią istotne 

zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za prace wykonane do 

dnia odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, strony sporządzą protokół 

inwentaryzacji robót budowlanych będących w toku na dzień odstąpienia od umowy. 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca 

zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy niezwłocznie po sporządzeniu 

protokołu, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym. 

 

§ 16 

1. Wykonawca, na czas wykonywania robót objętych umową tj. na okres od dnia 

podpisania umowy do dnia obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, musi posiadać, umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy brutto, 

obejmującą co najmniej: 

1) szkody powstałe w mieniu osób trzecich wskutek realizacji przedmiotu umowy, 

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe wskutek realizacji przedmiotu 

umowy, 

3) szkody powstałe w wyniku zniszczeń i kradzieży materiałów i sprzętu oraz innego 

mienia podczas realizacji robót. 

2.  Polisa powinna być przedstawiona przez Wykonawcę do wglądu na każde żądanie 

Zamawiającego.  

3.  Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględnia w wynagrodzeniu za wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

 

§ 17 

1. Gdyby jakikolwiek warunek niniejszej umowy stał się nieskuteczny lub 

niewykonalny, nie wpływa to na ważność umowy jako całości. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw 

lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

3. Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy 

podejmą próby zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na 

sąd polubowny w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 
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§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów 

prawa polskiego.  

 

§ 19 

Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie 

niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony  

o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni 

wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 


