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                                                   Załącznik Nr 4 do SIWZ   

 
 

Wzór UMOWY    
  

o roboty budowlane,  dotycząca remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej  
i hydrantowej, w tym remontu 5 łazienek wraz z przystosowaniem jednej dla osób 

niepełnosprawnych, instalacji centralnego ogrzewania  i rozbudowy węzła na potrzeby 
c.w.u w budynku Sądu Rejonowego w Puławach  przy ul. Lubelskiej 7 

     

 
 

W dniu ..........................w Puławach, pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Puławach, ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy, 
reprezentowanym przez: 
Iwonę Wójcik – Dyrektora Sądu Rejonowego w Puławach, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" 
 
a 
…………………………..  
zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 
39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, 
poz. 1579 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

 
  

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania roboty budowlanej 
polegającej na remoncie w budynku położonym przy ul. Lubelskiej 7  
w Puławach, będącym siedzibą Sądu Rejonowego w Puławach, obejmującym swym 
zakresem: 

 - Prace budowlane wewnętrzne: 
▪ Wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania 
▪ Wykonanie remontu instalacji wodno–kanalizacyjnej w sanitariatach, w tym montaż  

w toalecie dla doprowadzonych armatury wandaloodpornej 
▪ Wykonanie remontu instalacji hydrantowej 
▪ Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w sanitariatach, w tym 

o Wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie dla osób niepełnosprawnych 
o Montaż oświetlenia awaryjnego i nad lustrem w toalecie dla osób niepełnosprawnych 

▪ Wykonanie prac budowlanych związanych z remontem sanitariatów 
▪ Wykonanie rozbudowy węzła cieplnego na potrzeby c.w.u. 
▪ Wykonanie robót porządkowych - sprzątania, zmywania itp. w trakcie trwania prac oraz 

po zakończeniu 

2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z SIWZ, w tym Dokumentacją projektową, 
stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 
a) Szczegółowy zakres robót określa kosztorys ofertowy, który wraz z formularzem 

cenowym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych  
i uproszczoną dokumentacją techniczną stanowi integralną część umowy. 
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b) W czasie trwania prac remontowych budynek Sądu Rejonowego w Puławach będzie 
użytkowany. Wszystkie prace muszą być prowadzone w sposób nie utrudniający 
bieżącej pracy jednostki i jej normalnego funkcjonowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem dostępu do przynajmniej jednej toalety na każdym piętrze budynku. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek organizacji prac w taki sposób, aby nie stwarzały one 
zagrożenia dla pracowników i interesantów zamawiającego. 

c) Prace głośne i uciążliwe wymagają uzgodnienia z Zamawiającym i przedstawienia 
harmonogramu prac. Winne być one wykonywane po godz.15.30 w dni robocze i bez 
ograniczeń w pozostałe dni.  

 
 

ROZDZIAŁ II. TERMIN WYKONANIA UMOWY  
 

§ 2. Termin wykonania Umowy 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy o którym mowa w § 1 Umowy, 

w  terminie 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania  niniejszej umowy.  
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie rozumie się dzień podpisania Protokołu 

odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
3. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu umowy zastosowanie 

ma  § 17 ust. 5 pkt 2)  Umowy. 
4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w sytuacjach wskazanych  

w pkt.6 
5. Celem wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia w terminie wykonania umowy czynności Zamawiającego, o których mowa 
w § 17 Umowy w maksymalnych okresach, jakie Zamawiającemu przysługują na 
dokonanie tych czynności. 

6. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin 
realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin 
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 25.  

7. Przerwy, o których mowa w ust. 6 muszą być odnotowane w Dzienniku prowadzonych 
robót oraz potwierdzone stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy 
i potwierdzone przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI STRON  
 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 
  

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej 

b) przekazania Wykonawcy terenu wykonania przedmiotu umowy  na okres wykonywania 
robót, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 1pkt 2b umowy.  

c) Zapewnienia nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego 

d) zapewnienia Wykonawcy źródła poboru wody i energii elektrycznej na okres 
wykonywania robót, wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac. 

e) dokonania odbiorów zgodnie z warunkami zawartymi w § 16 i § 17 

f) zapłaty wynagrodzenia za zrealizowane prace remontowe, zgodnie z postanowieniami 
umowy.  

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 
  
1.   Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacją, o której mowa w § 1 Umowy, 
obowiązującymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, 
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postanowieniami niniejszej umowy, wskazówkami i zaleceniami projektantów  
i inspektorów nadzoru . 
2) przejęcia od Zamawiającego terenu wykonania przedmiotu umowy na okres 
wykonywania robót, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 1pkt 2b 
umowy. 
3) rozpoczęcia robót objętych umową niezwłocznie po przejęciu terenu wykonywania 
przedmiotu umowy od Zamawiającego 
4) zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
prowadzenia robót, w tym zawarcia stosownego porozumienia dotyczącego wyznaczenia 
koordynatora ds. BHP; 
5) zabezpieczenia przekazanego terenu wykonania przedmiotu umowy przed pożarem, 
kradzieżą i następstwami innych zdarzeń losowych. Za szkody powstałe w wyniku działań 
Wykonawcy i jego pracowników  odpowiada Wykonawca;  
6) zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu 
wykonania przedmiotu umowy  od chwili jego przejęcia; 
7) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną  
i wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót; 
8) wykonania przedmiotu umowy samodzielnie, a w przypadku podwykonawców stosuje 
się zapisy Rozdziału V Umowy 
9) zapewnienia materiałów do wykonania robót, a cena ich zakupu zawiera się  
w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 
10) przedstawienia na każde żądanie Zamawiającemu atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania robót. Materiały 
muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą spełniać wymogi 
obowiązujących norm, muszą spełniać wymagania Zamawiającego. 
11) każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego na zastosowanie danego 
materiału, wyrobu lub urządzenia w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych, 
braku w dokumentacji projektowej szczegółowego opisu, występowania w kilku wersjach/ 
wzorach handlowych.  
12) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy; 
13) przestrzegania  ustawy „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. z 2016 r. poz. 672  
z późn. zm.) oraz postępowania zgodnie z ustawą „O odpadach” (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1987 z późn.zm.), gdzie na wytwarzającego i gospodarującego odpadami nałożono 
stosowne obowiązki zobowiązujące do postępowania zgodnego z obowiązującym 
prawem. Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywanych 
prac. 
14) przedłożenia projektów umów oraz umów z Podwykonawcami zgodnie 
z postanowieniami § 12 i 13 Umowy; 
15) zobowiązania Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w ramach umów 
zawieranych przez Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów oraz 
umów z Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami na zasadach analogicznych jak  
w § 12 i 13 Umowy; 
16) zapłaty Podwykonawcom w terminie umożliwiającym złożenie dokumentów, 
o których mowa w § 9 ust. 4 Umowy; 
17) zawarcie umów z Podwykonawcami na zasadach określonych w niniejszej Umowie,  
18) zobowiązania Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami 
w sposób uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 
Podwykonawcą postanowienia analogiczne jak w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, a o których mowa w niniejszej Umowie; 
19) zgłaszania Zamawiającemu o wejściu na teren wykonywania przedmiotu umowy   
danego Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. 
20) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym bieżące prowadzenie Dziennika 
prowadzonych robót i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do 
dokonywania w niej wpisów; 
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21) nanoszenia na bieżąco w Dokumentacji projektowej wszelkich zmian 
dokonywanych w trakcie prac remontowych; 
22) przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów na wbudowane materiały, 
wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy; 
23) zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót wraz z potwierdzeniem ww. faktu 
przez inspektorów nadzoru oraz skompletowanie dokumentów do odbioru końcowego  
i przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru przez komisję;  
24) po zakończeniu robót – do uporządkowania terenu wykonywania przedmiotu umowy 
i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót; 
25) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - 
na koszt Wykonawcy;  
26) brania udziału w odbiorach końcowych oraz w spotkaniach zwoływanych przez 
Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, a także w przeglądach gwarancyjnych; 
27) realizacji obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi, 
28) umożliwienia wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru 
budowlanego, pracownikom Zamawiającego lub osobom wskazanym przez 
Zamawiającego oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie danych informacji; 
29) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowego 
wykonania robót zabezpieczających i niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego. 

2. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma 
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego 
z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności 
niewymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu 
Umowy. 
3. Jeżeli czynności wykonywane przy remoncie będą miały charakter pracy, na podstawie art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, ze 
zm.) wówczas Wykonawca oświadcza, że czynności te wykonywane będą przez osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę (podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. Wykonawca 
zapewnia, iż w ramach umowy o pracę czynności realizować będą osoby wykonujące fizyczne 
prace budowlane przez cały okres realizacji Umowy.  
4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia przed rozpoczęciem wykonywania 
czynności, o których mowa w ust. 3, oraz na każde żądanie Zamawiającego,  
w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, wykazu osób 
zatrudnionych wraz ze zanonimizowanymi kserokopiami zawartych z nimi umów o pracę. 
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę, uprawniające do naliczenia kary umownej, 
o której mowa w § 21 ust. 4 Umowy. 
5. Wykonawca jest zobowiązany w okresie wykonywania umowy oraz w okresie 6 tygodni od 
dnia jej zakończenia posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadanego mienia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za 
zdarzenia związane z realizacją przez Wykonawcę niniejszej umowy  
o wartości nie mniejszej niż minimum 500.000 zł ( słownie pięćset tysięcy złotych), którą należy 
przedstawić w dniu podpisania umowy.  
6. Wykonawca odpowiada za realizację obowiązków, o których mowa w ust. 3 – 5 przez 
Podwykonawcę. 
7. Przedstawiciel Wykonawcy (prowadzący roboty) musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami w branży budowlanej i sanitarnej  oraz należeć do Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 
§ 5. Przedstawiciele Stron 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest: 
………………………. tel. ……………………  
Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych umową jest: 
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……………………….  tel. …………………………..  
 
  

§ 6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej  
w dniu jej zawarcia w wysokości 5% wynagrodzenia całkowitego, określonego w § 7 ust. 1 
umowy, co stanowi kwotę …………. zł (słownie: ……………………..….)  
w formie ……………..  na okres  realizacji umowy oraz dodatkowo na okres  30 dni licząc 
od dnia wykonania przedmiotu umowy. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz dokument gwarancyjny 
powinien mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny, w szczególności zawierać 
zobowiązanie do wypłaty sumy zabezpieczenia  po otrzymaniu pierwszego pisemnego 
żądania i nie zawierać klauzuli o odwołalności. 

3. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (wykonania robót), 
Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć termin ważności gwarancji (dokument) należytego 
zabezpieczenia umowy na okres obejmujący zmieniony okres realizacji umowy najpóźniej 
w dniu podpisania aneksu. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego 
zabezpieczenia przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie 
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie na okres przekraczający 5 lat wniesione w pieniądzu wnosi się na cały ten 
okres, natomiast zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat  
i zobowiązuje się Wykonawcę do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia 
nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy – 70% zabezpieczenia zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem 
odbioru robót, a pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze końcowym wad istotnych podany wyżej termin 
zwrotu – zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, rozpocznie swój bieg 
po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi, 
a termin rozpoczęty biegnie na nowo po usunięciu wad. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje 
się.  

7. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace 
remontowe. 

 
 

ROZDZIAŁ IV. WARTOŚĆ UMOWY I PŁATNOŚCI 
 

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 
ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
netto .....................zł (słownie: ......................................................złotych) 
brutto.....................zł (słownie: ......................................................złotych) 
w tym VAT .....................zł (słownie: ......................................................złotych) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy wraz z Tabelą elementów scalonych stanowiące załącznik 
Nr 1 do umowy.  
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2. Niezależnie od Tabeli wartości elementów scalonych, załącznikiem nr 2 do Umowy jest 
kosztorys ofertowy, dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SIWZ przed 
podpisaniem Umowy, w oparciu o który prowadzone będą rozliczenia między stronami na 
podstawie § 9 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 
Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie  
z należytą starannością na podstawie wizji lokalnej, a niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, które 
można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu 
ewentualnego wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót 
– żądać od Zamawiającego zmiany wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje 
niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty 
związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) określone w SIWZ oraz 
zgodne z Dokumentacją, przedmiarami robót (pełniącymi funkcję pomocniczą) oraz 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie;  

2) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) niewskazane w pkt 1),  
a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane 
technologie, zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy techniczne; 

3) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) niewskazane w pkt 1) lub 2),  
a konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką 
budowlaną z uwagi na: 

a) postanowienia SIWZ, 
b) zawartość Dokumentacji, przedmiarów robót (pełniących funkcję pomocniczą),  
c) obowiązujące przepisy prawa, 
d) zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy  

i przepisy techniczne; 
4) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu wykonywania przedmiotu 

umowy i utrzymania zaplecza ); 
5) koszty związane z dokumentacją powykonawczą, 
6) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań; które jest zobowiązany wykonać na 

żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary; 
(np. próby ciśnieniowe hydrantów) 

7) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy, kierowników 
robót; 

8) koszty uporządkowania terenu wykonywania przedmiotu umowy po wykonaniu robót; 
9) koszty gwarancji i rękojmi zgodnie z postanowieniami Umowy; 
10) należny podatek VAT; 
11) wynagrodzenie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców; 
12) koszt świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu; 
13) koszty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
14) wszystkie inne, niewymienione wyżej ogólne koszty remontu, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z warunkami Umowy, 
obowiązującymi przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, nie będzie waloryzowane w okresie 
realizacji umowy. 
6. Wykonawca w swojej ofercie nie ujmuje kosztów energii elektrycznej, wody, odprowadzenia 
ścieków oraz centralnego ogrzewania. Powyższe media zapewnia Zamawiający i ponosi za 
nie koszty  

 
 

§ 8. Zasady płatności  
 
1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie zapłacone po podpisaniu Protokołu 

odbioru przedmiotu umowy  
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- bez zastrzeżeń albo  
- z zastrzeżeniami, z uwzględnieniem zdania 2. W przypadku podpisania Protokołu 
odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami, wartość przedmiotu umowy zostanie 
rozliczona w następujący sposób: 

a) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia – płatność nastąpi po ich całkowitym 
usunięciu i sporządzeniu protokołu. Wykonawca ma prawo wystawienia faktury, której 
wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy zgodnie  
z umową wynagrodzeniem brutto a   wartością brutto pozycji w kosztorysie ofertowym, 
zawartym w Załączniku Nr 2 do Umowy, której dotyczy wada. Po usunięciu wad 
Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na wartość pozycji  
w kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy, której dotyczyła 
wada, a odjętą zgodnie ze zdaniem 1. Zamawiający z obliczonego wynagrodzenia 
Wykonawcy wg zd. 1 lub zd. 2 niniejszego punktu potrąca należne Zamawiającemu 
kary umowne i inne należności zgodnie z umową. 

b) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa - Wykonawca ma 
prawo wystawienia faktury, której wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym 
Wykonawcy zgodnie z umową wynagrodzeniem brutto a cenami brutto elementu, 
którego dotyczy wada określonymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 
dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem 
umowy. Rozliczenie należnego wynagrodzenia zostanie przedstawiane przez 
Wykonawcę do akceptacji przez inspektorów nadzoru i Zamawiającego przed 
wystawieniem faktury. Wykonawca uwzględni w rozliczeniu każdy z elementów 
dotkniętych wadą i cenę brutto elementu, którego dotyczy wada, określoną  
w kosztorysie ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. Zamawiający  
z obliczonego wynagrodzenia Wykonawcy wg zd. 1 lub zd. 2 niniejszego punktu 
potrąca należne Zamawiającemu kary umowne i inne należności zgodnie z umową. 
 

§ 9. Warunki płatności 
 
1. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury oraz wszystkich wymaganych umową dokumentów, o których mowa w ust. 4, 
stanowiących załącznik do prawidłowo wystawionej faktury. 

 
2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod 

warunkiem posiadania przez Zamawiającego odpowiednich środków w dniu dyspozycji 
zapłaty, przy czym na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy, 
NIP Zamawiającego:................................. oraz NIP Wykonawcy: .................... 

 
3. Zapłata przez Wykonawcę Podwykonawcom musi następować w terminie umożliwiającym 

złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 4 przez co rozumie się finansowanie 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców z własnych środków 
Wykonawcy, nie natomiast ze środków jakie w przyszłości Wykonawca ma otrzymać od 
Zamawiającego za roboty zrealizowane na podstawie umowy, czy po realizacji robót  
w danym okresie rozliczeniowym.  

 
4. Każdorazowo Wykonawca dołącza do wystawionej faktury:  
1) Protokół odbioru wykonanych robót/dostaw/usług, 
2) Oświadczenie Wykonawcy zawierające nazwę firmy, zestawienie robót/dostaw/usług, za 
które Wykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy 
ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz zobowiązaniem 
Wykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób z roszczeniem do Zamawiającego  
z tytułu zapłaty wskazanych w zestawieniu faktur przez Podwykonawcę, Wykonawca dokona 
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czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do 
umowy); 
3) Dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy zawierające w tytule płatności 
„datę i nr faktury” Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa F VAT ..... z dnia nr ...” (lub 
w skrócie ww. dane), którą Wykonawca przedstawił Zamawiającemu do zapłaty wraz  
z oświadczeniem Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy) 
oraz dowód wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawcy, a w przypadku, gdy 
Podwykonawca nie realizował robót/dostaw/usług za które Wykonawca wystawił fakturę 
odpowiednio wypełnione oświadczenie Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 4 do Umowy), 
4) W przypadku dalszego podwykonawstwa - Oświadczenie Podwykonawcy zawierające 
zestawienie robót, za które Podwykonawca wystawił fakturę, a które wykonywali dalsi 
Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datą ich zapłaty oraz 
zobowiązaniem Wykonawcy i Podwykonawcy, iż w przypadku wystąpienia ww. osób  
z roszczeniem do Zamawiającego z tytułu zapłaty wykazanych w zestawieniu faktur przez 
dalszego Podwykonawcę, Podwykonawca dokona czynności zgodnie z oświadczeniem (wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy). 
5) W przypadku dalszego podwykonawstwa - dowody zapłaty wynagrodzenia przez 
Podwykonawcę lub Wykonawcę na rzecz dalszego Podwykonawcy zawierające w tytule 
płatności „datę i nr faktury” dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie „część składowa F VAT 
..... z dnia nr ....”, (lub w skrócie ww. dane), którą Podwykonawca przedstawił Wykonawcy do 
zapłaty wraz z oświadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do umowy) oraz dowód wpływu wynagrodzenia na rachunek dalszego 
podwykonawcy, a w przypadku, gdy Podwykonawca nie realizował robót/dostaw/usług, za 
które Wykonawca wystawił fakturę odpowiednio wypełnione oświadczenie Podwykonawcy 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do umowy); 
z zastrzeżeniem, że: 

A. łączna wartość wierzytelności przysługujących Podwykonawcom z tytułu 
robót/dostaw/usług, za okres, za który Wykonawca wystawił fakturę nie może być 
wyższa niż wartość faktury Wykonawcy; 

B. Oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy muszą zostać 
złożone w oryginale. 

5. Zamawiający ma prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
za odebrane prace remontowe  w całości lub w części – w wysokości równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty w przypadkach: 

1) nieprzedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub 
2) gdy dokumenty te odbiegają w treści od postanowień zawartych w ust. 4, lub 
3) gdy dokumenty te budzą wątpliwości co do rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na 
posiadane przez Zamawiającego pisemne informacje od Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający wzywa Wykonawcę do niezwłocznego 
złożenia wyjaśnień, pod rygorem zastosowania trybu wskazanego w ust. 7. 
7. W przypadku o którym mowa w ust. 5 Zamawiający:  
1) informuje Wykonawcę o: 

A. tym, iż zaistniała okoliczność uchylania się przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ 
dalszego Podwykonawcę od obowiązku zapłaty za prace remontowe,  
B. zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
jego wymagalnego wynagrodzenia, 

2) wzywa Wykonawcę do zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
w terminie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji z wezwaniem,  
3) wzywa Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę do wskazania: czy/od kogo/w jakiej 
wysokości/z jakiego tytułu otrzymał płatność, a w przypadku braku płatności do przedłożenia 
wszelkich dokumentów celem wykazania zasadności bezpośredniej płatności na rzecz tego 
podmiotu. 
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8.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 7 pkt 2), 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. 

 
§ 10.  Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 

 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy: 

1) który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego, zgodnie z trybem wskazanym 
w § 13 Umowy, umowę o podwykonawstwo., której przedmiotem są prace remontowe  
2) który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, zgodnie z trybem wskazanym w § 13 
Umowy, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
2. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 1 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek, należnych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy. 
3. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
§ 11. Ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku konieczności zmiany umowy 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko w sytuacjach i na zasadach określonych 

w § 25 Umowy.  
 

ROZDZIAŁ V. PODWYKONAWCY 
 

§ 12. Podwykonawcy, na których zdolnościach polega Wykonawca 
zgodnie z PZP 

 
1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP polegał na zdolnościach innych 
podmiotów, które realizują następujące zakresy prac remontowych: 
 

LP. Firma 
Podwykonawcy 

Siedziba i adres 
Podwykonawcy 

KRS/PESEL w przypadku 
przedsiębiorcy 

podlegającemu wpisowi 
do CEIDG 

Zakres 
robót  

1.     
...     

 

 
 

§ 13. Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umów o podwykonawstwo 
 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany przez : 
1) Wykonawcę osobiście w zakresie: ………………………..  



 

10 

 

2)Podwykonawców w następującym zakresie: 

LP. Firma 
Podwykonawcy / 
imię i nazwisko 

Siedziba i adres 
Podwykonawcy 

oraz dane 
kontaktowe 

Osoby 
do 

kontaktu 

Oznaczenie  
rejestru 

Zakres  

      
 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na prace 
remontowe lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający 
stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Postanowienia 
powyższe stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

3. Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,  
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.  

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowe, jest 
zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy i/lub projektu zmian takiej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy i/lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 
pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są prace remontowe niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia: 

a) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy  
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo; 

b) projekt umowy nie zawiera szczegółowej informacji w zakresie przedmiotu 
umowy oraz zakresu zleconych robót remontowych; 

c) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy roboty remontowej; 

d) uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
podwykonawcy; 

e) gdy termin realizacji prac remontowych, dostaw lub usług jest dłuższy niż 
przewidywany umową z Zamawiającym; 
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f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym   
a wykonawcą na podstawie umowy; 

g) gdy cena za realizację prac remontowych, dostaw lub usług przekracza ceny 
określone w umowie Wykonawcy z Zamawiającym; 

h) projekt umowy jest niekompletny, w szczególności gdy nie zawiera wszystkich 
wymienionych w nim załączników;  

i) nie zawiera wymagań wskazanych w § 13 ust. 3. 
7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty remontowe w terminie 
wskazanym  w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
remontowe przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty remontowe i/lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć w formie 
pisemnej zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy i/lub zmiany. 

9. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub/i jej zmian w przypadkach,  
o których mowa w ust. 6.  

10. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  
o podwykonawstwo w terminie 10 dni uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami 
niniejszej umowy lub odrębnymi przepisami. 

12. 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 określonej  
w § 7 ust. 1 w sprawie zamówienia publicznego.  

13. 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 prac remontowych, jednakże nie dłużej niż 30 dni od 
odbioru robót przez Zamawiającego. 

 
Rozdział VI. NADZÓR 

 
§ 14 . Osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy  

 
1. Ze strony Zamawiającego formalny nadzór inwestorski sprawować będzie: 
 nadzór w branży sanitarnej- 
 nadzór w branży elektrycznej- 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do podpisywania Protokołów odbioru robót  

i Protokołów wykonania robót. 
3. Ze strony Wykonawcy funkcję sprawować będzie:  
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1) kierownika budowy - ................................ 
2) kierownika robót - …………………….. 
4. Załącznik Nr 7 do Umowy zawiera wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie 

wymaganych uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót (kierownika 
budowy i kierowników robót).  

5. Minimalny zakres obowiązków kierownika budowy został określony w Załączniku Nr 5 do 
Umowy. 

 
 

§ 15. Tryb zmian osobowych 
 

1. W przypadku zmiany inspektora(-rów) nadzoru, o których mowa w § 14 ust. 1 Umowy 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby 
sprawujące nadzór inwestorski. Zmiana ww. osób nie stanowi zmiany Umowy. 
2. Ewentualna zmiana osoby/osób wskazanych, w § 14 ust. 3 Umowy względem oferty 
Wykonawcy wymaga zmiany Umowy, z zastrzeżeniem, że ww. osoba będzie spełniała 
wymagania określone w SIWZ. 

 
Rozdział VII. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

 
§ 16. Odbiór wykonanych robót  

 
1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po zakończeniu robót w całości. 
2. Strony ustalają, że Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość odbioru 

końcowego 2 (dwa) dni przed zakończeniem wykonania przedmiotu umowy oraz dokona 
odpowiedniego wpisu do „dziennika prowadzonych robót”. 

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie 5 dni od zakończenia robót chyba,  
że przedmiot umowy zawierał będzie wady uniemożliwiające dokonanie odbioru, wówczas 
Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 5 dni pod 
rygorem zapłaty kary umownej o jakiej mowa w § 21 ust. 1 lit. b 
 

§ 17. Odbiór przedmiotu umowy  
 

1. Do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty 
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne 
wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru 
stosownymi zapisami w Dzienniku prowadzonych robót. 

3. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy w ciągu 30 dni liczonych od dnia 
rozpoczęcia odbioru, chyba że odbiór w tym terminie nie będzie mógł nastąpić z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac komisji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty: 

A. certyfikaty, świadectwa techniczne, badania laboratoryjne betonu,  
B. protokoły odbiorów robót wykonanych, 
C. protokoły badań i pomiarów, 
D. dokumenty gwarancji producenta na urządzenia, materiały, instalacje, jeżeli producent 

udzielił takiej gwarancji, z zastrzeżeniem, że kserokopie ww. dokumentów pozostają  
u Wykonawcy, celem realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z serwisu 
gwarancyjnego, 

E. projekty powykonawcze; 
F. świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, którego remont jest przedmiotem 

umowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 
r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części 
budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej; (Dz.U. 2015 poz. 376);  
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G. protokoły przeszkoleń wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie 
urządzeń wymagających obsługi. 

H. Instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, jeżeli producenci maszyn  
i urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji. 

I. dokumentacja powykonawczą tj. dokumenty od A-H mają być przekazane Zamawiającemu 
w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej pdf; 

Nie dostarczenie ww. dokumentów lub dostarczenie ich niekompletnych powoduje, że 
Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót z winy Wykonawcy. 
5. Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie dokument zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony  
(z zastrzeżeniem pkt 3), w tym odpowiednio: 

1) Protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad  
w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę  
w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia, 

2) Protokół odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami - jeżeli w czasie odbioru 
przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu Umowy,  
a wady: 

A. kwalifikują się do usunięcia i nie zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności 
odbioru do jego zakończenia, 

B. nie kwalifikują się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie  
z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa; 

3) Dokument odmowy odbioru przedmiotu umowy - jeżeli w czasie odbioru danego 
przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady w wykonaniu robót, a wady te nie kwalifikują 
się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub 
obowiązującymi przepisami prawa. Odmowa podpisania dokumentu przez Wykonawcę jest 
równoznaczna z brakiem odbioru robót. 

6. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający: 
1) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia: 
A. wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru 

z zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  
o usunięciu wad. W takim przypadku ust. 5 pkt 1) lub 2) stosuje się odpowiednio. 

B. w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. A, ma prawo 
naliczenia kar umownych zgodnie z § 21 ust. 1  Umowy. 

2) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia: 
A. nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi 

przepisami prawa – Wykonawcy przysługuje obniżone wynagrodzenie zgodnie z § 8 ust.1 
pkt. b Umowy z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 21 ust.1   
Umowy przez Zamawiającego, 

B. uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi 
przepisami prawa - Zamawiający może wg swojego wyboru: 

a) odstąpić od umowy z konsekwencjami wymienionymi w § 22  Umowy, albo  
b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin  

z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 21 ust. 1 lit.b Umowy,  
a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z lit a). 

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie  
z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania 
komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

 
 

ROZDZIAŁ VIII. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

§ 18. Rękojmia 
 

1. Na wykonany cały przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  60 miesięcznej 
rękojmi według przepisów art. 556 – 5764 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638  kodeksu cywilnego. 
Rękojmia obejmuje także zamontowany osprzęt i inne urządzenia. 
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2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, ujawnionych przy odbiorze lub  

w okresie rękojmi, wad odnoszących się do przedmiotu umowy – w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, maksymalnie 21 dni od chwili zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego 
termin określony w zdaniu pierwszym może zostać wydłużony do 30 dni.  

4. W przypadku jeśli Wykonawca będzie w zwłoce w załatwieniu zgłoszonej reklamacji, 
zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami, Zamawiający będzie miał prawo dokonać 
naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów 
strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi, ale po uprzednim wezwaniu 
pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku 
rozbieżnej oceny przyczyn usterek Strony przyjmą orzeczenie biegłego powołanego przez 
Zamawiającego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku nie zapłacenia, 
Zamawiający pokryje koszty napraw wynikłych w okresie rękojmi z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest 
zobowiązany do zapłaty kwoty niezbędnej do pełnego pokrycia kosztów wykonania 
zastępczego. 

5. Zgłoszenie wady winno zostać potwierdzone w formie pisemnej. 
6. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu rękojmi 

lub gwarancji. 
7. W zakresie nieuregulowanym do rękojmi stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
 

 
§ 19. Gwarancja 

 
1. Niezależnie od udzielonej rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  

na cały przedmiot umowy. 
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 

umowy. Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, 
chyba,  że użytkowanie było wykonywane w sposób zgodny z instrukcjami dotyczącymi 
użytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposób wynikający  
z doświadczenia życiowego. Domniemywania się, że wada powstała z przyczyny tkwiącej 
w wykonanym przedmiocie umowy, a ciężar udowodnienia faktu, że wada wystąpiła  
z przyczyn obciążających Zamawiającego lub osobę trzecią spoczywa na Wykonawcy. 

3. Umowa niniejsza w zakresie § 19 stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577, 
art. 577 1 oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.  

4. Gwarancja obejmuje okres ……… miesięcy licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń 
protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia 
usterek. 

5. Okres gwarancji określony w ust. 4 ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia  
i usunięcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia usunięcia wady. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

7. Zgłoszenie wady winno nastąpić w terminie 30 dni od jej wystąpienia. Dopuszcza się 
zgłoszenie wady po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jeżeli upływ tego  
terminu nie wpływa ujemnie na skutki wynikłe z tej wady.  

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia ich 
zgłoszenia. Za zgodą Zamawiającego termin określony w zdaniu pierwszym może zostać 
wydłużony do 30 dni.  

9. W przypadku nie usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 8, Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary umownej określonej w § 21 ust. 1 lit. b) umowy. Niezależnie 
od naliczenia kary umownej Zamawiający jest nadto uprawniony do usunięcia wady we 
własnym zakresie lub przez podmiot trzeci – na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
tego wezwania.  
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10. Niezależenie od uprawnień z tytułu usunięcia wady Wykonawca jest zobowiązany do 
naprawienia szkody w pełnej wysokości, w tym z uwzględnieniem utraconych korzyści.  

11. W przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy 
po raz drugi wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin i zachowując jednocześnie 
roszczenie  o zapłatę kar umownych oraz naprawienie szkody. 

12. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji 

stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  
 

§ 20. Przeglądy gwarancyjne 
 

1. Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 
Umowy.  

2. Przeglądy gwarancyjne przedmiotu Umowy będą przeprowadzane w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 
przegląd na 1 rok, z zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuższy 
niż 7 dni roboczych oraz będą one przeprowadzane w sposób umożliwiający pracę  
w obiekcie. 

3. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego,  
w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad 
kwalifikujących się do usunięcia – termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na 
przeglądzie gwarancyjnym nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, 
w szczególności nie pozbawia Zamawiającego prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu na 
usunięcie wad. 

4. Ostatni przegląd gwarancyjny odbędzie się nie wcześniej niż 14 dni przed upływem okresu 
gwarancji.  

 

 
ROZDZIAŁ IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 
§ 21. Kary umowne 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
a) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki realizacji zamówienia 
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy 
dzień zwłoki liczony od daty upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad  
w protokole; 

c) zwłokę w przyjęciu terenu wykonywania przedmiotu umowy w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;  

d) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie jest ograniczona 
3. Zamawiający naliczy kary umowne także w przypadku: 

a) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 30% należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy tegoż wynagrodzenia; 

b) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 1% należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w zapłacie tego wynagrodzenia; 

c) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 
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d) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany z wysokości 5% wynagrodzenia brutto za cały 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy; 

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa  
w § 13 ust. 13 umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie dopełnienie wymogu 
zatrudniania Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy, w wysokości 100,00 zł pomnożonej przez liczbę dni, w których  
w okresie realizacji umowy nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę, 
która świadczy czynności w zamówieniu  i nie jest ujęta w wykazie osób, o którym mowa  
w § 4 ust. 3  lub nie jest zatrudniona na umowę o pracę.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość kar umownych.  

6. Kara umowna jest należna niezależnie od powstania szkody. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa   

w § 7 ust. 1 umowy. 
8. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

 
§ 22. Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy do czasu podpisania Protokołu odbioru 
przedmiotu Umowy w przypadkach, gdy: 

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, 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; w takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  
a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części Umowy; 
Zamawiający zastrzega, że za ww. okoliczność uważa się w szczególności wstrzymania 
finansowania zadania przez Ministerstwo Sprawiedliwości; 
2) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub zostanie złożony wniosek ogłoszenie jego 
upadłości; 
3) Wykonawca dokona cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez zgody Zamawiającego; 
4) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 
okres 14 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu 
wykonania robót; stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez 
inspektora nadzoru  
5) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia 
przekazania przez Zamawiającego terenu robót, co w ocenie Zamawiającego nie 
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót; stwierdzenie takiego 
opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru; 
6) Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący 
sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że stwierdzenie ww. 
okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru,  
a Zamawiający uprzednio 2-krotnie zgłosił zastrzeżenia względem sposobu realizacji 
Umowy przez Wykonawcę, 
7) stwierdzone w trakcie przedmiotu Umowy wady nie kwalifikują się do usunięcia  
i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem w wypadkach, o których 
mowa w § 17 ust. 6  Umowy. 
8) Zamawiający dokonał po raz trzeci bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy;  



 

17 

 

9) łączna suma płatności dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców przekroczy 5% łącznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto za 
realizację całego przedmiotu umowy; 

2. Odstąpienie z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) do 9) jest odstąpieniem od 
Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 14 

dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynie odstąpienia. 
3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1  
w zakresie części niewykonanych robót na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od 
Umowy w zakresie wskazanym w zd. 1 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty 
wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w Rozdziale VIII. 
4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli opóźnienie w zapłacie 
faktur przez Zamawiającego przekracza 60 dni.  

 

§ 23. Tryb odstąpienia od umowy  
 
1. Odstąpienie od Umowy na podstawie przepisów prawa lub umownego prawa odstąpienia 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego (pod rygorem 
nieważności) wraz z uzasadnieniem,  zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie 
odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

2. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
następuje z chwilą pisemnego (pod rygorem nieważności) wraz z uzasadnieniem, 
zawiadomienia Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od Umowy, w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 24. Obowiązki Stron po odstąpieniu od umowy 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązane są 
odpowiednio do:  
1) w terminie do 21 dni roboczych od dnia odstąpienia - sporządzenia Protokołu 
inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W tym celu Wykonawca 
sporządzi w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia projekt kosztorysu 
powykonawczego (rozliczeniowego) i przedłoży go do weryfikacji inspektorom nadzoru;  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie, z zastrzeżeniem, że jeżeli odstąpienie 
nastąpiło z winy Zamawiającego - Zamawiający nie może być obciążony z tego tytułu 
przez Wykonawcę kosztami zabezpieczenia wyższymi niż wynika to z kosztorysów 
powykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe na 
podstawie cen jednostkowych robót, robocizny, materiałów i sprzętu wg średnich stawek 
wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał odstąpienia od umowy. 
Dla nakładów i robót niewystępujących w SEKOCENBUDZIE, a koniecznych do 
zabezpieczenia przerwanych robót, ustala się ceny rynkowe zaakceptowane przez 
Zamawiającego; 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do 
realizacji innych robót. O ile odstąpienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy - Zamawiający 
jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć. Wyliczenie wartości 
materiałów i urządzeń zostanie dokonane na podstawie cen tych urządzeń i materiałów 
wg cen jednostkowych ustalonych na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, 
stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy i dokumentu finansowego dotyczącego zakupu 
urządzenia/materiału; 
4) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz 
materiały i konstrukcje stanowiące jego własność; 
5) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz 
roboty zabezpieczające oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie gwarancje udzielone 
przez producentów lub sprzedawców na wyroby, materiały, urządzenia; 
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6) Wykonawca niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po odbiorze, o którym mowa  
w pkt.  5)   opuści teren wykonania przedmiotu umowy – przekazując go Zamawiającemu; 
7) Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren wykonania przedmiotu umowy pod swój  
dozór; 
8) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia 
nastąpi na zasadzie różnicowej na podstawie: kosztorysu powykonawczego 
sporządzonego przez Wykonawcę (w oparciu o inwentaryzację zrealizowanych robót, 
wykonane obmiary rzeczywiście zrealizowanych robót oraz w oparciu o ceny  
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik Nr 2), pomniejszone  
o wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawionych 
na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót (narastająco) oraz po potrąceniu 
należnych Zamawiającemu kar umownych lub innych należności wynikających z Umowy 
lub przepisów prawa. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez inspektorów 
nadzoru. 

2. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony 
zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie, wykorzystując 
również zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku zapłata za roboty 
wykonane zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę  
i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez 
innego Wykonawcę. Za okres ten nie przysługują Wykonawcy odsetki. 
 

§ 25. Warunki zmiany umowy  
  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia,  

w przypadku:   

a) konieczności wykonania robót zamiennych, która ujawniła się w trakcie realizacji Umowy, 

a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na poprawę parametrów 

technicznych, obniżenie kosztów eksploatacji, postęp technologiczny lub też jest 

wywołana brakiem dostępności na rynku określonych materiałów lub urządzeń; w takiej 

sytuacji zmiana wynagrodzenia ryczałtowego odbędzie się w ten sposób, że 

wynagrodzenie stanowić będzie równowartość różnicy pomiędzy wartością robót 

zaniechanych, obliczoną na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy, a wartością robót 

zamiennych obliczoną wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale 

poprzedzającym kwartał, w którym następuje zmiana Umowy, a dla nakładów i robót nie 

występujących w SEKOCENBUDZIE, wg cen rynkowych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego,   

b) konieczności zaniechania określonych robót, która ujawniła się w trakcie realizacji 

Umowy i wymagają tego względy techniczne; w takiej sytuacji obniżenie wynagrodzenia 

ryczałtowego odbędzie się w ten sposób, że wartość wynagrodzenia podlegającego 

obniżeniu zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy, w przypadku:   

a) konieczności przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn 

niezależnych od Stron (np. zaistnienie kolizji z nieuwidocznionymi w Dokumentacji 

projektowej instalacjami, konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, 

które pomimo dołożenia należytej staranności przez Strony, nie były rozpoznane przed 

podpisaniem niniejszej Umowy, siła wyższa) lub z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji Umowy może nastąpić 

wyłącznie o czas trwania przyczyny, która go wywołała – co ma zastosowanie m.in.  

w przypadku, gdy wystąpi przerwa w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego i po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego 

powodującym, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę, zawieszenie terminu 

realizacji Umowy, będzie on, po ustaniu przyczyny zawieszenia, ulegał przedłużeniu  

o czas przerwy w drodze zmiany Umowy;  
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b) konieczność przedłużenia terminu wykonania  Przedmiotu Umowy jest następstwem 

robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 lit. a), przy czym przedłużenie to może 

nastąpić wyłącznie o czas, który jest uzasadniony charakterem tych robót  

i technologią ich wykonania;  

c) konieczności realizacji w drodze odrębnej umowy prac lub robót powiązanych  

z przedmiotem Umowy, co w związku z potrzebą ich skoordynowania i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań może powodować przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy i może nastąpić wyłącznie o czas uzasadniony charakterem robót i technologią 

ich wykonania.  

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wyłącznie wynagrodzenia Wykonawcy  

w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT); zmiana będzie 

dotyczyła wynagrodzenia za roboty niezrealizowane przed zmianą stawki podatku i co do 

których Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany podmiotów, o których mowa w § 12 Umowy 

oraz zmianę Podwykonawców lub zmianę zakresu robót wykonywanych przez 

poszczególnych Podwykonawców, na zasadach określonych w § 13  Umowy.   

5. Zamawiający przewiduje zmianę osób wskazanych w § 14 Umowy dokonywaną na 

zasadach określonych w § 15 Umowy.  

6. Niniejsza Umowa może ulec zmianie także w przypadkach określonych w art. 144 PZP.  

 

ROZDZIAŁ X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 26. Cesja 
 

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby 
trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży 
wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej.  

2. Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Podwykonawcy 
nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów 
zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Postanowienie zdania poprzedzającego 
stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów 
zawartych przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami. 

 
 

§ 27. Pozostałe zapisy 
 

1. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego oraz naliczenia 
kary umownej za odstąpienie od umowy, zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
postępowania z osobami nie będącymi obywatelami narodowości polskiej.   
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej,  
w terminie nie później niż 30 dni od ujawnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od 
umowy. 
3. W przypadku gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, zostanie 
naliczona kara umowna w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
umowy za każdy ujawniony przypadek nie przestrzegania zasad, o których mowa  
w ust. 1. 
4. Zabrania się Wykonawcy, pod rygorem wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
ingerowania w substancję budynku w zakresie wykraczającym poza zakres opisany SIWZ  
i załącznikach do niej, bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia tych prac  
z przedstawicielami zamawiającego 
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5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane, zaś  
w sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd 
Rejonowy w Puławach. 

7. Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej Umowy 
będą sporządzone w języku polskim. 

 

§ 28  Załączniki do umowy 
 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.  
2. Integralną częścią Umowy jest SIWZ wraz z dokumentacją projektową, o której mowa w § 
1 ust. 2 umowy. 
3. Załącznikami do umowy są: 

Załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z Tabelą  wartości elementów scalonych; 
Załącznik Nr 2 – kosztorys ofertowy Wykonawcy; 
Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy 
Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy 
Załącznik Nr 5 – minimalny zakres obowiązków Kierownika Budowy  
Załącznik Nr 6 – potwierdzenie/zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu 
umowy 
Załącznik Nr 7 – wykaz i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych 
uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót.  

 
 

§ 29    
 

Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

  WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 
…………………………………..    ………………………………… 
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Załącznik Nr 3 do wzoru umowy 
[Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy] 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY 

 
Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty w okresie od ..... do ......., na które opiewa 
faktura VAT Nr .... z dnia.... 
 
Z ww. robót roboty wykonywali następujący Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy: 
 

LP
. 

Podwykonaw
ca/  
Dalszy 
Podwykonaw
ca  

Zakres robót 
wykonywanych 
przez 
Podwykonawcę/  
Dalszego 
Podwykonawcę 
(poprzez opis 
robót) 
Względnie 
usług/dostaw 

Faktura 
wystawiona przez  
Podwykonawcę/  
Dalszego 
Podwykonawcę 
( z dnia ... nr... 
kwota netto i 
kwota brutto, 
termin zapłaty 
przypadający na 
jaki dzień) 

Data zapłaty 
faktury przez: 
a) Wykonawcę na 
rzecz 
Podwykonawcy 
b) 
Podwykonawcy 
na rzecz 
dalszego 
Podwykonawcy 
lub) 
c)Wykonawcy na 
rzecz dalszego 
Podwykonawcy 
oraz wskazanie 
czy w całości 
czy części 
(jakiej) 

Informacje:  
a) o podstawie 

zatrzymania 
części 
wynagrodzenia 
należnego z 
faktury 
Podwykonawcy
/dalszego 
Podwykonawcy 
(podać paragraf 
umowy, opisać 
krótko stan 
faktyczny) 

b) wysokość 
zatrzymanego 
wynagrodzenia 

1.      
 
W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczący w realizacji robót związanych 
z wykonaniem umowy z dnia .... Nr ...., wystąpił z roszczeniami wobec Zamawiającego, 
Wykonawca w szczególności:  

a. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu,  
b. zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego,  
c. zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione koszty związane z wystąpieniem 
przeciwko Zamawiającemu ww. podmiotów. 
 
 
 
.....................................     .................................................... 
 

Miejscowość, data      Podpis zgodnie z reprezentacją  
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Załącznik Nr 4 do wzoru umowy 
[Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy] 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY 
 
I*. Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty/dostawy/usługi w okresie od ..... do ....... 
(okres musi odpowiadać okresowi, za jaki Wykonawca wystawił fakturę Zamawiającemu) 
w zakresie ...............(opis), na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotę: ................ zł. 
netto słownie ................. tj. .............. zł. brutto słownie.................................., z terminem zapłaty 
przypadającym na dzień ……….. 
Ww. faktura VAT została zapłacona przez Wykonawcę/Podwykonawcę w dniu ..... w wysokości 
.... zł. (słownie: ..............................) tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo z dnia 
.............. Nr ....... 
Ww. faktura jest częścią składową faktury wystawionej ………… (komu) przez 
(kogo)………………………. (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr……… z dnia ………………. 
. i w pełni pokrywa przysługującą nam należność za wykonane roboty /dostawy/usługi 
wykonane w okresie rozliczeniowym, na który opiewa faktura Wykonawcy. 
 
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego 
związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/usługi. 
II*. Niniejszym wskazuję/my, że nie wykonywaliśmy robót/dostaw/usług w okresie od ..... 
do ....... (okres musi odpowiadać okresowi, za jaki Wykonawca wystawił fakturę 
Zamawiającemu), a w konsekwencji nie posiadamy żadnych roszczeń względem 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
*Odpowiednio skreślić pkt I albo II 
 

.....................................     .................................................... 
 
Miejscowość, data      Podpis zgodnie z reprezentacją  

 



 

23 

 

Załącznik Nr 5 do wzoru umowy 
 

Minimalny zakres obowiązków Kierownika Budowy 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy z następującym 
minimalnym zakresem obowiązków: 

 
1) koordynacja procesu realizacji zadania pomiędzy wszystkimi Uczestnikami procesu 
budowlanego (Wykonawca, Podwykonawcy, Dalsi Podwykonawcy) i Zamawiającym, dalej zwanych 
Uczestnikami; 
2) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie narad koordynacji zadania oraz wszelkich innych 
spotkań z Uczestnikami zadania odbywanymi w czasie jego realizacji; 
3) regularne, w zakresie określonym Umową, raportowanie i przekazywanie informacji do 
Zamawiającego w sprawach związanych z zadaniem; 
4) proponowanie uzgodnień sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót 
zamiennych; 
5) terminowe przedkładanie Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo lub jej zmiany na 
zasadach określonych w Umowie  
6) terminowe przedkładanie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem umów  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie wskazanym w § 13 lub § 14 Umowy Zamawiającemu; 
7) zgłaszanie podwykonawców i kontrolowanie sposobu wykonywania umowy przez nich; 
8) dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych zgodnie z Okresami rozliczeniowymi 
wykonanych przez Wykonawcę, w tym przygotowywanie i wystawianie dokumentów rozliczeniowych 
potwierdzających zakres wykonanych prac wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami; 
9) terminowe przedkładanie Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 
4 Umowy; 
10) analiza i akceptacja faktur wystawianych przez podwykonawców pod kątem ich zgodności  
z dokumentami rozliczeniowymi oraz współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych  
z dokonywaniem płatności na rzecz Wykonawcy lub podmiotów trzecich na podstawie umów  
o podwykonawstwo; 
11) bieżący monitoring postępu w realizacji zgodnie z dokumentacją projektową; 
12) ocenianie wszelkich roszczeń i problemów narastających podczas wykonywania robót 
budowlanych oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegających sporom i opóźnieniom; 
13) organizowanie i dokumentowanie narad problemowych w sprawach mających istotnych wpływ 
na realizację celu Umowy; 
14) sprawdzenie uprawnień do udziału w realizacji zadania i kwalifikacji osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę; 
15) sprawdzenie czy używane przez Wykonawcę urządzenia i materiały posiadają odpowiednie 
świadectwa i certyfikaty wymagane umową, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych 
i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 
16) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, 
gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami 
podpisanej z nim umowy; 
17) koordynacja czynności odbiorowych, a w przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od 
umowy, koordynacja realizacji czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca zgodnie z § 29 
Umowy; 
18) przedkładanie Zamawiającemu wniosków o zmianę umowy; 
19) przekazywanie wszelkiej korespondencji z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy;  
20) koordynacja robót budowlanych w przypadku realizacji robót przez innego Wykonawcę,  
2. Ilekroć w pkt 1 wskazano na dany obowiązek Kierownika Budowy nie jest to równoznaczne,  
iż ww. zakres obejmuje pełnomocnictwo do działania poza czynnościami faktycznymi wskazanymi  
w pkt 1. Do składania oświadczeń woli przez Kierownika Budowy konieczne jest udzielenie przez 
Wykonawcę pełnomocnictwa i przedłożenie go Zamawiającemu. 
3. Wykonawca udziela niniejszym Kierownikowi Budowy pełnomocnictwa do odbierania 
korespondencji od Zamawiającego, z wyłączeniem korespondencji obejmujących oświadczenia woli 
Zamawiającego, chyba że z treści odrębnego pełnomocnictwa będzie wynikał wyraźnie i ww. zakres. 

  


