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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA 

o roboty budowlane  

 

zawarta w dniu ……………, w Rzeszowie, pomiędzy: 

 

Zgromadzeniem Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – Sióstr Prezentek,  

ul. Św. Jana 7, 31-017 Kraków,  

reprezentowanym przez  

s. Annę Telus – Dyrektora Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Rzeszowie, na podstawie 

posiadanego pełnomocnictwa 

 

który oświadcza, że reprezentowana przez niego osoba prawna nie jest płatnikiem podatku od 

towarów i usług (VAT),  

 

a .....................................................................................................................  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................... 

2. ............................................................................................... 

na podstawie ………………………………………   ………….. 

którzy oświadczają, że podmiot, który reprezentują prowadzi działalność gospodarczą zareje-

strowaną w ............................................................................................................................ 

oraz, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) o numerze identyfikacji podatko-

wej NIP .................................. ,  

 

w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o treści następującej.  

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego 

pn.: ,, Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku „Liceum Ogólnokształcącego im. Ja-

na Pawła II, Sióstr Prezentek” wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą ze-

wnętrzną” które będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają: projekt budowlany i wykonaw-

czy wraz z uzgodnieniami, przedmiary robót stanowiące załącznik do SIWZ oraz oferta 

przetargowa Wykonawcy. 

3. Przedmiot niniejszej umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie wolnym od wad, 

usterek i niedoróbek. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z 

wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego 

przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projekto-

wej. 

§ 2 

Decyzja administracyjna pozwolenia na budowę, dokumentacja projektowa wraz ze specyfi-

kacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja przetargowa    

w tym specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, oferta złożona 

przez Wykonawcę wraz z załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze Wykonawcy, stano-

wią załączniki do niniejszej umowy. 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 3 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

◦ rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

◦ zakończenie robót nastąpi do dnia 31 lipca 2016 r. 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów robót określa harmonogram rzeczowo-

finansowy, stanowiący integralną część umowy. 

3. Strony ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również termin 

uzyskania wszelkich wymaganych odbiorów, uzgodnień, pozwoleń itp. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, 

b) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, 

c) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na 

budowę oraz Dziennika Budowy, 

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

e) zapewnienie dostępu do mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja), przy czym 

koszty zużycia mediów ponosi Wykonawca, a rozliczenia za zużyte media do celów 
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budowy prowadzone będą na podstawie wskazań opomiarowania zamontowanego 

przez Wykonawcę własnym staraniem i na swój koszt, 

f) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji zadania 

inwestycyjnego w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego 

wykonania zadania, z zastrzeżeniem sposobu finansowania inwestycji, o którym 

mowa w § 1 

g) zapłata ustalonej należności za wykonane roboty zgodnie z § 7 umowy, 

h) zatwierdzanie podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu umowy, 

i) zatwierdzanie ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych wynikłych w 

trakcie realizacji umowy, 

j) dokonywanie uzgodnień w zakresie określonym w § 5 ust. 19 umowy, 

k) udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach 

odstąpienia od umowy, 

l) odebranie wykonanych robót, o ile roboty odpowiadają wymogom umowy 

i obowiązującego prawa. 

2. Z chwilą protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawca przyjmuje na siebie 

obowiązki określone obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy Kodeks Cywilny 

oraz Prawo budowlane i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, profesjonalnie, dobrze jakościowo, bez wad usterek i niedoróbek oraz 

w terminie, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy. 

2. Wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym 

i wykonawczym sporządzonym dla przedmiotowego zadania, obowiązującymi warunkami 

wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami Prawa Budowlanego i aktami 

wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi 

w Polsce oraz zaleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskiego, budowlanego. 

3. Wykonywanie robót stanowiących przedmiot umowy w sposób nie zakłócający bieżącego 

funkcjonowania istniejącego obiektu Liceum i Gimnazjum oraz z uwzględnieniem 

odbywających się tam zajęć.  

4. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

5. Zorganizowanie własnym staraniem i na swój koszt placu budowy, w tym wykonanie 
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dróg i komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu), ogrodzeń, instalacji i punktów 

poboru wody, energii elektrycznej oraz kanalizacji deszczowej dla potrzeb budowy, 

zabudowań prowizorycznych, dojść i dojazdów do obiektu i wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania prac. 

6. Ponoszenie kosztów wykonania projektu organizacji ruchu drogowego i opłat za zajęcie 

pasa ruchu drogowego, o ile konieczne byłoby to do wykonania prac budowlanych. 

7. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych 

w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

szkody spowodowane nie przestrzeganiem przez jego pracowników przepisów bhp 

i p.poż. 

8. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji budowy, Dziennika Budowy i 

udostępniania go osobom uprawnionym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń. 

9. Przedstawianie Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia każdej partii wyrobów 

przeznaczonych do wbudowania, odpowiadających przepisom obowiązującym w Polsce. 

10. Zapewnienie organom nadzoru budowlanego, projektantowi, Inspektorowi Nadzoru i 

wszystkim osobom upoważnionym, dostępu do terenu realizacji inwestycji oraz 

wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót 

związanych z realizacją inwestycji. 

11. Stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora Nadzoru, które są zgodne z prawem 

obowiązującym w Polsce. 

12. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami, nadzoru nad personelem 

w zakresie porządku i dyscypliny pracy, zapewnienie odpowiedniego zaplecza socjalnego 

dla własnych pracowników.  

13. Ustanowienie Kierownika Budowy, posiadającego, wymagane kwalifikacje oraz 

uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego 

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a 

Prawa budowlanego (o ile dotyczy). 

Do zadań Kierownika Budowy należą obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane. 

Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ........................................................ , 

nr upr. bud. ………………..., nr ewid. PIIB ……………………………….. . 

14. Ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie 

szkody spowodowane w miejscu realizowanych robót w związku z prowadzonymi 

pracami, jak również za brak odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy. 

15. Bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania 

prac. 

16. Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzonych robót i bieżące usuwanie z placu 

budowy, własnym staraniem i kosztem, odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku nie 
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usunięcia Zamawiający usunie śmieci i odpady we własnym zakresie a kosztami obciąży 

Wykonawcę . 

17. Udział w naradach roboczych dotyczących realizacji zadania organizowanych przez 

Zamawiającego nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

18. Koordynacja prac wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na placu 

budowy. 

19. Zapewnienie odpowiedniej organizacji robót, a w szczególności uzgadnianie z 

Zamawiającym terminów i czasu wykonywania prac mogących powodować utrudnienia w 

realizacji statutowych zadań Zamawiającego – m.in. prac związanych z połączeniem 

istniejącej części obiektu z nowo wybudowanym obiektem. 

20. Wykonawca ma obowiązek dokonywania uzgodnień z projektantem oraz Inspektorem 

Nadzoru, co do zmian konstrukcyjno-materiałowych proponowanych przez Wykonawcę, 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Uzgodnienie następuje  w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

21. Informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania 

niniejszej umowy. 

22. Wykonanie robót dodatkowych zleconych przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem 

nieważności.  

23. Zawiadamianie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających i ulegających 

zakryciu w terminach umożliwiających przystąpienie do ich odbioru . 

24. Dostarczenie na dzień odbioru końcowego zadania inwestycyjnego atestów na 

wbudowane materiały, świadectw jakości, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, 

certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub normami UE, protokołów prób  

i pomiarów, instrukcji obsługi lub użytkowania itp. w języku polskim lub w tłumaczeniu 

przez uprawnionego tłumacza przysięgłego, dokumentacji projektowej powykonawczej, 

ponadto wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, odbiorów i pozwoleń itp., 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

25. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego oraz całkowite uporządkowanie terenu 

bezzwłocznie po zakończeniu prac, nie później jednak niż 14 dni od daty dokonania 

odbioru końcowego robót . 

26. Natychmiastowe przystąpienie do usunięcia wszelkich wad, usterek, niedoróbek oraz 

szkód w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru. W przypadkach technicznie uzasadnionych 

istnieje możliwość dłuższych terminach usunięcia wad, usterek , niedoróbek lub szkód po 

wcześniejszych pisemnych uzgodnionych przez strony. 

27. Brać czynny udział w pracach komisji ostatecznego odbioru Inwestycji . 

28. Nieodpłatne oddelegowanie jednego pracownika na dziesięciu zatrudnionych raz w 

tygodniu do porządków ogólnobudowlanych — jeżeli zaistnieje taka konieczność . 
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29. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. 

 

Nadzór inwestorski 

§ 6 

 

1. W imieniu Zamawiającego obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będą: 

a) ………………………………….- Inspektor nadzoru branży konstrukcyjnej, 

b) ………………………………….- Inspektor nadzoru branży sanitarnej, 

c) ………………………………….- Inspektor nadzoru branży elektrycznej, 

2. Koordynatorem czynności Inspektorów nadzoru na budowie będzie………………. 

 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 

§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na 

podstawie wybranej , zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oferty 

wynosi netto ............................ zł (słownie złotych: 

............................................................................), plus należny podatek VAT 

.................................. zł (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................), 

co stanowi kwotę brutto: ............................................. zł (słownie złotych: 

...........................................................................................................................................). 

2. Rozliczenie za wykonywane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych 

wystawionych na koniec danego miesiąca zgodnie z zaawansowaniem prac określonych w 

harmonogramie rzeczowo finansowym oraz na podstawie faktury końcowej wystawionej 

po odbiorze całości przedmiotu umowy wolnego od wad, usterek i niedoróbek oraz 

uzyskaniu odpowiednich pozwoleń/decyzji na użytkowanie obiektu. 

3. Faktury częściowe wystawiane będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, nie 

częściej jednak niż jeden raz w miesiącu w oparciu o protokoły odbioru częściowego 

robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT będzie protokół odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego podpisuje ze strony Zamawiającego 

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego.  

5. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez 

Zamawiającego. Termin płatności każdej faktury wynosi 30 dni licząc od dnia doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami uzasadniającymi 

prawidłowość jej wystawienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie 

terminu płatności spowodowane opóźnieniem w otrzymaniu środków dofinansowania, 

jeżeli opóźnienie to nie nastąpiło z winy Zamawiającego. 
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6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

7. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach 

umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty związane  

z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty zakupu całości 

materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

9. Zlecone przez Zamawiającego roboty dodatkowe rozliczane będą na zasadach 

określonych w odrębnej umowie, przy zastosowaniu nośników cenotwórczych 

wynikających z oferty Wykonawcy. W przypadku braku odpowiednich pozycji 

materiałowych i sprzętowych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca może przyjąć: 

- ceny materiałów wg uzgodnionych z Zamawiającym aktualnych cen zakupu, lecz nie 

wyższe niż średnie ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w okresie ich 

wbudowania, 

- ceny sprzętu wg cennika najmu Wykonawcy, lecz nie wyższe niż średnie ceny publi-

kowane w wydawnictwie SEKOCENBUD. Ceny te muszą być uzgodnione z Zama-

wiającym, 

- norm nakładów rzeczowych wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm za-

kładowych Wykonawcy 

10. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie Wykonawcy przysługują 

odsetki ustawowe. 

 

Podwykonawstwo. 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie Podwykonawców do wykonania robót. 

2. Umowa z Podwykonawcą nie zgłoszonym w ofercie przetargowej może być zawarta 

przez Wykonawcę pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na jej zawarcie przez 

Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art.647 ust.1 KC). 

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 będzie precyzować zakres rzeczowy i finansowy robót 

zleconych do wykonania Podwykonawcy 

4. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne. 

 

Odbiory 

§ 9 

1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie 

zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do  

3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy o gotowości 

do ich odebrania i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru. 
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3. Z odbioru robót zanikających zostaną sporządzone protokoły odbiorów częściowych. 

4. Odbiór częściowy robót będzie następował po zakończeniu każdego etapu robót, zgodnie 

z harmonogramem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać gotowość do odbioru częściowego z co najmniej 3 

- dniowym wyprzedzeniem, tak aby czynności odbioru następowały w dniach roboczych 

(od poniedziałku do piątku). Do zgłoszenia Wykonawca dołączy każdorazowo 

oświadczenie o zgodności robót z Umową i zapewnienie o braku wad. 

6. Dopuszcza się dokonanie odbioru częściowego tylko takich robót, które zostały wykonane 

niewadliwie (nie dotyczy to nieistotnych wad i usterek). W razie stwierdzenia  

w toku odbioru istnienia wad, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich 

usunięcia. W przypadku bezskutecznego upływu terminu – niezależnie od innych 

uprawnień przewidzianych umową i przepisami Kodeksu Cywilnego – Zamawiający 

będzie uprawniony do zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad  

i usterek stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę 

trzecią może zostać potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

7. Wykonawca na co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia robót, lecz nie później niż 

15 lipca 2016 r., zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie 

pod adresem Zamawiającego z określeniem daty zakończenia całości robót. 

8. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie przekazanie 

Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu 

robót oraz pisemne potwierdzenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu robót 

i gotowości do odbioru. 

10. Za datę zakończenia robót uznaje się datę pisemnego potwierdzenia Inspektora Nadzoru o 

zakończeniu robót i gotowości obiektu do odbioru. Zamawiający przystąpi do odbioru 

końcowego robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia robót i zakończy odbiór 

końcowy w ciągu 7 dni roboczych, od daty rozpoczęcia odbioru robót, 

o czym powiadamia Wykonawcę pisemnie, chyba że w trakcie odbioru stwierdzone 

zostaną wymagające usunięcia wady, usterki czy niedoróbki. 

11. Razem z zawiadomieniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

a) Dziennik Budowy, 

b) atesty, świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności z Polską Normą lub  

z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej dla wbudowanych materiałów, 

c) protokoły prób i pomiarów i sprawdzeń, 

d) dokumentację projektową podstawową i powykonawczą oraz zamienną, jeżeli 

w trakcie realizacji robót nastąpiły zmiany, 
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e) inne niezbędne dokumenty, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, wskazane przed odbiorem końcowym na piśmie przez Zamawiającego.  

12. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co 

do kompletności oraz prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego; w przeciwnym razie 

zażąda od Wykonawcy ponownego zgłoszenia robót do odbioru i uzupełnienia 

dokumentacji.  

13. Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia 

postanowień niniejszej umowy obniżają przewidzianą przez Zamawiającego w 

dokumentacji projektowej zdolność użytkową wykonanych robót. 

14. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nadają się do 

usunięcia, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 

równocześnie uzasadniony technologicznie termin do ich usunięcia. W przypadku 

bezskutecznego upływu terminu – niezależnie od innych uprawnień przewidzianych 

umową i przepisami Kodeksu Cywilnego – Zamawiający będzie uprawniony do 

zastępczego usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad i usterek stronie trzeciej, na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać 

potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

15. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół odbioru końcowego. 

16. Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Zamawiającego do czasu 

usunięcia wad i usterek i niedoróbek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności 

odbioru. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  

§ 10 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej w 

terminie do 3 dni od zawarcia umowy kwotę zabezpieczenia w wysokości 

........................... złotych (słownie złotych: 

................................................................................................................................)  - tj. % 

wartości umowy brutto, w formie ....................................................................... . 

2. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty. 

3. Forma wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

4. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową 

wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości.  
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5. Część zabezpieczenia tj. 70 %, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie 

zwrócona Wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania 

inwestycyjnego. 

6. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% zostanie zwrócona Wykonawcy, w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości. 

7. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

8. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub wykonania przedmiotu 

umowy i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o naprawienie 

powstałej szkody, Wykonawca nie naprawi jej w terminie 14 dni to zabezpieczenie 

należytego wykonania, o którym mowa w ust.1 staje się własnością Zamawiającego i 

będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z 

tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.  

 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady. 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy. 

2. Termin gwarancji jakości wynosi ……. miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy.  

3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad 

określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 577 –581 KC.. 

4. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości, Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu 

Cywilnego. 

5. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy wynosi 

…….. miesięcy i biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

6. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad lub usterek, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając technologicznie 

uzasadniony termin ich usunięcia. 

7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz 

domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do 

ich usunięcia może powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, 

a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne 

uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozwiązanie umowy 

§ 12 
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1. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się     z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 30 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest 

wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Rozwiązanie 

umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu 

wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń. 

2. Ponadto Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w 

przypadku upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości 

albo złożenia oświadczenia Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego; 

wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 

majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy; przystąpienia 

przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy; zagrożenia niewypłacalnością lub 

niewypłacalności Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w 

szczególności w razie przerwania wykonywania robót, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę 

realizacji robót objętych niniejszą umową. 

3. Uprawnienia, o których mowa w ust.1 i 2 przysługują Zamawiającemu niezależnie od 

uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego,     

w szczególności art.635 i 636 KC. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

umowy, lub nastąpiła utrata źródła finansowania poprzez rozwiązanie umowy o 

dofinansowanie inwestycji z Instytucją Zarządzającą RPO WP, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. 

Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, 

powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy, 

a następnie opuści rejony prac i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej 

inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy. 

5. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich 

zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły 

przeszkodę w ich wypełnieniu. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej 

tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od 

powstania tych okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać 

udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. 

6. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na 

dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy. 

 

Kary umowne 
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§ 13  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wy-

konawca – 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej umo-

wy, 

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, - 0,2% wynagrodzenia umow-

nego netto określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady – 0,2% wynagrodzenia umownego netto 

określonego w § 7 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Za-

mawiający – 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 niniejszej 

umowy, za przyczyny takie nie uważa się okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 4 

umowy. 

b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu projektu budowlanego w wysokości 0,05 % wy-

nagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od terminu na 

dostarczenie projektu, 

c) w przypadku zawinionej zwłoki w przeprowadzaniu odbioru w wysokości l 000,00 zł 

za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał 

być zakończony. 

3. Niezależnie od kar umownych określonych w niniejszej umowie, każda ze stron umowy 

może domagać się odszkodowania uzupełniającego za szkodę przekraczającą wysokość 

kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących 

integralną część umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy – Kodeks 

Cywilny. 

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia 

sporów powstałych między nimi a wynikających lub pozostających w pośrednim lub 

bezpośrednim związku z umową na drodze bezpośrednich negocjacji. 

4. Rozstrzygnięcie sporów nie załatwionych polubownie strony umowy zgodnie poddają 

Sądowi Powszechnemu właściwemu wg siedziby Zamawiającego. 
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5. Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 

stron. 

 

Klauzula salwatoryjna 

§ 14  

Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy w żadnym wypadku nie 

powoduje nieważności całej umowy. W razie nieważności jednego lub kilku postanowień 

niniejszej umowy pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy, a Strony zastąpią nieważne 

postanowienia innymi, skutecznymi prawnie postanowieniami, możliwie najbardziej 

oddającymi cel gospodarczy postanowień zastępowanych. 

 

Załączniki. 

§ 15 

1. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy. 

2) Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy) wraz z uzgodnieniami 

3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

4) Gwarancja należytego wykonania umowy 
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