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Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

Wzór umowy 

 

W dniu ............................... r. w  Świdniku pomiędzy   

…………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu którego działają: 

 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego 

rozstrzygniętego w dniu ............................ r. 

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.  

 

„Dobudowa dźwigu osobowego dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 

im.C.K.Norwida w Świdniku” 

 

3. Integralną częścią składową niniejszej umowy są:  

a) oferta Wykonawcy, 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

c) dokumentacja techniczna (dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót) 
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§ 2 

Termin realizacji  

1.  Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia: 

- I etap obejmujący wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, chodnika dojazdowego przy 

wejściu bocznym do sali gimnastycznej, pochylni wewnętrznej dla niepełnosprawnych – w 

terminie do dnia ………………………………….. 

- II etap obejmujący wykonanie pozostałych robót (całości zamówienia) w terminie do dnia 

………………………… 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty 

zawarcia niniejszej  umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dziennik budowy oraz  dokumentację projektową.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie Wykonawcy  

1.  Strony ustalają jako obowiązującą formę wynagrodzenia  zgodnie ze specyfikacją               

istotnych warunków zamówienia i  ofertą Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe brutto          

w wysokości: ..................... zł.   (słownie brutto: ............................................................................) 

w tym VAT ……%, z czego: 

- wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach I etapu zamówienia wynosi brutto 

…………………………….. 

- wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach II etapu zamówienia wynosi brutto 

……………………………… 

2.   Płatność wynagrodzenia dokonana zostanie w następujący sposób: 

a) wynagrodzenie za wykonanie I etapu zamówienia po protokolarnym odbiorze częściowym 

potwierdzającym wykonanie robót, w terminie 30 dni od otrzymania faktury, 

b) wynagrodzenie za wykonanie II etapu zamówienia po odbiorze ostatecznym i sporządzeniu 

protokołu, o którym mowa w §15 ust.5 umowy,  w terminie 30 dni od otrzymania faktury. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy 

wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

załączoną ofertą oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad 

występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady, w okresie 

rękojmi za wady fizyczne oraz w okresie gwarancyjnym. 
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§ 5 

Wymogi materiałowe 

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych         

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881 z późn.zm.)  oraz wymaganiom określonym      

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanej dalej ST) oraz  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                             

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w  ST. 

                                                                       

§  6 

                                                                    Podwykonawcy   

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale 

podwykonawców. (niepotrzebne skreślić) 

2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:  

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

     Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi. (jeżeli dotyczy) 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym 

Podwykonawcą.  

4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, 

który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

przedstawia umowę lub jej projekt, a na żądanie Zamawiającego także dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje Podwykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy, 

będzie traktowana jako przerwa  wynikła z przyczyn  zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców  jak za swoje własne.  

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
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Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.  

9. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do zamawiającego na podstawie art. 647 
1
 § 5 kodeksu cywilnego 

i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę                        

i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 

zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będąca przedmiotem jego żądania. W takiej sytuacji 

Zamawiający  dokona potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z  płatności przysługującej 

Wykonawcy.   

 

§ 7 

Sposób rozliczenia robót 

1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu  umowy odbędzie się na podstawie faktur VAT 

wystawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu w oparciu o protokół odbioru 

częściowego oraz protokół odbioru ostatecznego robót. 

2. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury                    

z zastrzeżeniem ust.4 i 6. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie.                              . 

4. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: dokumenty,                    

o których mowa w § 15 ust. 11, protokół odbioru ostatecznego robót, zestawienie 

należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez 

nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę i 

udokumentowaniem ich zapłaty poprzez kserokopie przelewów na konta 

Podwykonawców lub oświadczenia Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez 

Wykonawcę. 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi 

polecenie przelewu określonej kwoty na konto Wykonawcy.  

6. Zapłata za roboty, które Wykonawca powierza Podwykonawcom zostanie dokonana po 

udokumentowaniu przez Wykonawcę zapłaty poprzez kserokopie przelewów na konta 

Podwykonawców lub oświadczenia Podwykonawców o dokonaniu zapłaty przez 

Wykonawcę. 

 

§ 8 

Gwarancja 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  36 miesięcy licząc od daty 

dokonania odbioru ostatecznego robót, a w przypadku usterek od daty protokołu 

stwierdzającego ich usunięcie. Zamawiający może realizować uprawnienia w tytułu rękojmi 

niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  

1/ w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, 

2/ w przypadku nie stwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad w dniu następnym po 

dokonaniu tego odbioru. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust.1, jeżeli zgłosi wady przed upływem tego okresu. 

4. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój 

koszt w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W   tym  przypadku   koszty   usuwania   wad   będą   pokrywane   w   pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli 

ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad w terminie 

określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad 

umożliwiający ich usunięcie.  

§ 9 

 Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w stosunku do terminów 

określonych w § 2 ust.1 umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w §  3 ust.1 umowy dla etapu zamówienia, którego dotyczy zwłoka, 

b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub 

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonanie całego zamówienia, 

c) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego 

zamówienia, 

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego zamówienia, 

e) Za nie realizowanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez nadzór inwestorski 

lub zamawiającego w wysokości – 500 PLN za każdy dzień nie realizowanego polecenia. 
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2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia 

od Umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia 

ryczałtowego za wykonanie całego zamówienia, z wyjątkiem sytuacji o których mowa § 10 

ust.1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ma prawo naliczania ustawowych odsetek w przypadku opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie  wady w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne na zasadach określonych 

w ust. 1 pkt. b) oraz polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

5. Koszty, o których mowa w ust. 4 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć                      

w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

6. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych 

określonych w § 9 ust. 1 lit b umowy, które Zamawiający naliczy do dnia zastępczego 

usunięcia wad, stwierdzonego protokołem odbioru.  

7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

8. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności 

Wykonawcy. 

9. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie 

ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 

Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy: 

a)  w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonania robót wynikających z 

niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia na roboty lub nie 

przystąpił do odbioru terenu budowy.  

b) w przypadku gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż wskazany w umowie lub 

Podwykonawca, na udział którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny                     



Strona 7 z 16 

z dokumentacją projektową lub ST, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od 

wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu 

odpowiedniego terminu. 

e) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem dłuższym niż 21 dni od 

ustalonego terminu. Odstąpienie, takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do 

zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu.  

f)  w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niedbały lub stanowiący 

zagrożenie bezpieczeństwa i pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego nie ma 

poprawy. Wartość strat powstałych z tego tytułu zostanie zrekompensowana poprzez 

potrącenie części wartości złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy                 

w wysokości ustalonej przez Zamawiającego, 

g) w przypadku gdy przeciwko Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne,  

h) w przypadku, gdy w stosunku do Wykonawcy ogłoszona została upadłość,  

i)  w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), 

j)   w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz  ich zabezpieczenia,                           

a następnie opuszczenia budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień 

odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej 

inwentaryzacji Zamawiający sporządza protokół, w którym określona będzie wartość 

wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń i materiałów nie nadających się do 

wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

odpowiedniej faktury.  

4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1/ dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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2/ przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała 

odstąpienie od umowy. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej                       

w dniu zawarcia umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie co stanowi 

................................... PLN słownie …........................................... w formie 

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

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w 

niżej podanych wysokościach i terminach:    

      1/ 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po przekazaniu  

…........przez  Wykonawcę przedmiotu umowy i odbiorze ostatecznym robót. 

        2/ 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu 

…........rękojmi.  

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest                     

w trakcie usuwania tych wad.  

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony               

w §  2 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na dzień 

podpisania aneksu.  

 

§ 12 

Obowiązki Wykonawcy 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej oraz 

oddać przedmiot umowy Zamawiającemu  w terminie i na zasadach ustalonych w umowie, 

b) przejąć  teren budowy, dziennik budowy w terminie określonym w nin. umowie, urządzenie 

terenu budowy w tym wykonania zasilania w wodę, energię, ogrodzenie, umieszczenie na 

budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia a także zapewnienie realizacji 

obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy prawo budowlane oraz wykonanie 
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czynności wymienionych w art. 22 ustawy prawo budowlane,  

c)  w przypadku wejścia na teren budowy bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie otrzyma 

zapłaty za wykonane w tym czasie roboty, 

d) ponosić  od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego odpowiedzialność 

na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy, 

e) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z ST, 

f) realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy, 

g) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym 

postanowieniami ST,  

h) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu 

budowy uporządkowanym i nadającym się do użytkowania. 

i) wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych 

drogach i chodnikach przechodzących przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego 

przebiegającego po terenie budowy, 

j) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

k) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy, 

l) zapewnienie inspektorowi nadzoru, wszystkim osobom upoważnionym przez niego jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, 

gdzie roboty w związku z realizacją umowy będą wykonywane. 

m) zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19,               

§ 20, § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 

133); dokumentacja geodezyjno kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 

mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

n) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności 

na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej, 

o) dostarczenie wraz ze zgłoszeniem wykonania  robót pełnej dokumentacji potwierdzającej ich 

zakończenie, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, uzupełniony dziennik 

budowy, sprawozdanie techniczne. 
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p) bieżąca kontrola stanu oznakowania wykonywanych robót w zakresie zgodności                            

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w przypadku 

braków w oznakowaniu natychmiastowe ich usunięcie.  

q) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w  rejonie  prowadzonych  

robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych robót 

r) Wykonawca prowadząc roboty budowlane bez zamykania ruchu ponosi pełną 

odpowiedzialność, za wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do 

Zamawiającego/zarządu drogi, związane z wykonywaniem robót, które będą kierowane 

celem załatwienia do Wykonawcy oraz Wykonawca pokryje poniesione przez 

Zamawiającego koszty odszkodowania  i opłaty wynikające z niewykonania obowiązku, o 

którym mowa w § 12 pkt i. 

s) naprawienie na swój koszt szkód zaistniałych w robotach lub materiałach przeznaczonych 

do wbudowania w okresie od daty rozpoczęcia robót a datą ich zakończenia oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowane w tym okresie, pozostających                

w bezpośrednim związku z usuwaniem wad. 

t) wykonanie i utrzymywanie na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowania                  

i oświetlenia miejsca wykonywanych robót, 

u) podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska w miejscu 

wykonywanych robót i w jego otoczeniu, 

v) ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych                    

w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu 

w) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy a mającej 

wpływ na realizację niniejszej umowy np. siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe.  

 

§ 13 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz 

dokumentacji projektowej w terminie określonym w  § 2 ust. 2 umowy; 

b) dokonywanie odbiorów robót: odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,   

odbioru  częściowego, odbioru  ostatecznego całości robót oraz odbioru 

pogwarancyjnego. 

c) niezwłoczne rozpoczęcie odbioru robót po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy 

zakończenia robót budowlanych w przypadku odbioru ostatecznego oraz otrzymaniu 

zgłoszenia przez inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru i złożenia przez 
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Wykonawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót.  

 

§ 14 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za starty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub 

uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek 

wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

2. Ubezpieczenie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu winno ubezpieczać każdą 

ze stron umowy oraz podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu                         

i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w umowie od 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym lub 

niespodziewanym.  

4. Wykonawca zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody, straty i wydatki 

powstałe wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby 

zatrudnionej przez Wykonawcę a także inspektorów nadzoru i przedstawicieli 

Zamawiającego, przebywających na terenie budowy. Ubezpieczenie to będzie 

utrzymywane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia o których mowa                               

w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu 

dokonania przez Zamawiającego ostatecznego odbioru jej przedmiotu.  

              

 § 15 

Zasady odbioru robót 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca niezależnie od wpisu do dziennika budowy potwierdzenia wykonania robót, 

obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy                  

i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku będą obciążać Wykonawcę. 

3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia przez  Inspektora Nadzoru o gotowości robót do odbioru. Odbioru ostatecznego 

dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 

umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 
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przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Przed rozpoczęciem ostatecznego 

odbioru robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację 

powykonawczą zawierającą: sprawozdanie techniczne, certyfikaty jakościowe wbudowanych 

materiałów, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi 

recepturami oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku zgłoszenia o zakończeniu robót 

wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół 

zawierający wszelkie dokonywane w czasie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisany przez uczestników 

odbioru.  

4. Datą zakończenia robót jest  faktyczna data zakończenia robót stwierdzona zapisem 

kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzona przez inspektora nadzoru                                 

i ustaleniami protokołu odbioru końcowego.  

5. Zamawiający sporządza protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3. Protokół  podpisują 

strony umowy. Protokół bezusterkowego odbioru ostatecznego robót, podpisany przez strony 

umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady. 

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego 

terminu zakończenia robót. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się protokołem odbioru 

ostatecznego.  

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze 

wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi zamawiający może: 

1/ żądać usunięcia tych wad- jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin, 

2/ obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie dadzą się usunąć lub z okoliczności 

wynika, ze Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie lub, gdy Wykonawca nie 

usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie- a wady są istotne. 

9. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, że nie zdoła ich usunąć               

w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt                 

i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu.  

11. W ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania 

Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku zgłoszenia o zakończeniu 



Strona 13 z 16 

robót wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane oraz operatu kolaudacyjnego (sprawozdanie 

techniczne, certyfikat jakościowe wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności 

wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami). Po otrzymaniu od Wykonawcy 

ww. dokumentów Zamawiający zawiadamia organ nadzoru budowlanego o zakończeniu 

robót. W przypadku nieprzekazania ww. dokumentów w ciągu wymaganego okresu, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 

do 10  % ceny umownej. 

12. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty upływu okresu gwarancji dokonuje przy udziale 

inspektora nadzoru i Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego po usunięciu wszystkich wad 

ujawnionych w okresie gwarancji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru dokumentem 

stwierdzającym ich usunięcie. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, 

który podpisują Strony umowy.  

 

§ 16 

Nadzór inwestorski  

1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej 

umowy wyznacza się: 

a) ze strony Zamawiającego :  

- w zakresie nadzoru inwestorskiego: ……………………………… 

b) ze strony Wykonawcy: 

 -    kierownika budowy: ........................................ 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:  

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych;  

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także 

wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 

pozwoleniem na budowę.  

3.  Jeżeli dla usunięcia wad niezbędne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonanie czynności,                 

….o których mowa w ust. 2 pkt a, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt.  

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub ich odpowiednią część, Zamawiający ma prawo pokryć                                    

…w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania 



Strona 14 z 16 

///umowy.  

 

§ 17 

Zmiany w umowie  

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod 

rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

polegających na: 

1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania 

zamówienia:                     

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia 

inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów 

robót; dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 

projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za 

wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga 

zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem 

nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać 

terminu zakończenia robót, 

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji 

technicznej i ST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy 

dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez 

zmiany terminu zakończenia robót, 

c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba 

wprowadzenia rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, sporządza 

on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te 

roboty; zmiany te mogą powodować zmianę  terminu zakończenia zamówienia 

podstawowego.  

2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego: 

a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski 

żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych 

w ST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, 
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b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć 

archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem 

niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie 

przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość 

odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; 

Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; 

Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i 

wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 

postępowania. 

c) spowodowanej wstrzymaniem prac z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

d) spowodowanej wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 

Zamawiającego i Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w 

terenie lub wykonywania innych czynności objętych przedmiotem zamówienia. 

e) zmianie spowodowanej koniecznością wykonania zamówień dodatkowych 

(udzielonych na podstawie odrębnej umowy) niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia podstawowego 

3) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią:  

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne 

podmioty;    w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, 

materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana 

terminu i wynagrodzenia; 

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia;                        

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 

wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim 

stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane 

pozostają do całości robót określonych umową;  

4) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek  zmian zawartej przez 

Zmawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji 

Zarządzającej dotyczących realizacji projektu, 

5)   zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony 

nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą 

przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości 

jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to 

inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca 
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zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty,                   

a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty;  

3.Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby 

spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana osób nadzorujących wykonanie przedmiotu 

umowy ze strony Zamawiającego nie wymaga sporządzania aneksu do umowy, a jedynie 

przekazania drugiej stronie pisemnej informacji o wprowadzonej zmianie osobowej wraz                    

z informacjami potwierdzającymi posiadanie przez nową osobę wymaganych kwalifikacji lub 

uprawnień. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron 

…na rzecz osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdej groźbie   

…opóźnienia robót.  

 

§ 18 

Sprawy nieuregulowane 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art.144 Prawa zamówień 

publicznych. 

3. W przypadku zaistnienia sporu związanego z wykonaniem umowy i nie osiągnięcia przez 

Strony porozumienia w drodze negocjacji - rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach , po jednej dla każdej ze 

Stron. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 


