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 Istotne postanowienia umowy 

 

Zawartej w dniu .......................................w Głubczycach  , pomiędzy; 

Głubczyckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowa 8,  48-100 
Głubczyce, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000012692, posiadające NIP 748-13-83-997 oraz kapitał 
zakładowy w wysokości 5 045 500,00zł reprezentowanym przez: 

Stanisława Ciapę - Prezesa Zarządu 

 zwanym dalej „Zamawiającym  

a 

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

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

zarejestrowanym w ………………………… Nr rejestru …………………………… Regon …………………………… NIP ……………………………. 

z siedzibą w …………………………………, reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, zastała zawarta umowa następującej treści: 

§1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożonej w postępowaniu oferty i zgodnie z wynikiem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
oznaczonego znakiem GTBS-I/2/2106, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania całość 
przedmiotu zamówienia dotyczącego: 

„Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku 
mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 4  w Głubczycach”  

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy, sporządzonym  na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót oraz STWiOR sporządzonych przez Zamawiającego. 

2. Na przedmiot umowy określony w ust.1. składają się ponadto: 

1) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 
2) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, 

unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, 
podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej 
zwłoki przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub przewieźć na miejsce składowania odpadów. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie 
dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na RIPOK lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu 
zezwolenie na transport odpadów. 

3) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. 

4) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych  oraz 
wykonanie czynności konserwacyjnych , warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę 
udzielonej. 
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5) W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający ustali sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z 
rozbiórki, dokonując stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy. 

6) Sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu 
placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji 
elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; 

7) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, a także terenu przylegającego do placu budowy, który został 
naruszony wskutek prowadzonych robót. 

3. Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określają dokumenty stanowiące część niniejszej Umowy. Niezależnie  
od tego, Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia ryczałtowego wykona wszelkie czynności, które  
są obiektywnie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia.  

4. Realizacja robót przeprowadzona będzie zgodnie z niniejszą Umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w odniesieniu do 
ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji; 

5. W przypadku niezgodności pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na Umowę, postanowienia bardziej 
szczegółowe będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami ogólniejszymi. Jeżeli jednak z różnych dokumentów 
składających się na Umowę wynikać będzie różny zakres świadczeń lub różne standardy ich wykonania,  za decydujący 
będzie się uważany szerszy zakres świadczeń lub wyższy standard wykonania. Ostateczna decyzja, m.in. który z podanych 
standardów jest wyższy należeć będzie do Zamawiającego.  

§2. 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin przekazania placu budowy   -  do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; 
2) termin realizacji przedmiotu zamówienia    -    zgodnie z treścią oferty, jednak nie później niż do 30.09.2016 
3) czynności i roboty wymienione w  § 1 ust. 2 - od rozpoczęcia do zakończenia budowy. 

2. Termin realizacji zamówienia lub zmiana jego wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, określonych w  
niniejszej umowie. 

3. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę 
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru technicznego robót. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę po 
upływie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy kar umownych określonych w § 10 
ust.1 pkt 1. 

§3. 
NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, opisem technicznym, 
przedmiarem robót, STWiOR, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami wiedzy budowlanej, opisem technicznym zadania, 
przedmiarem robót, STWiOR, zasadami BHP lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma 
prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, co nie będzie 
uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania; 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy; 
3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki robót są mu 
znane. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 
istniejących na obiekcie instalacji, urządzeń itp. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
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1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP; 
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 

3) przeszkolenia stanowiskowe. 

5. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji robót wątpliwości co do rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji 
technicznej, Wykonawcy przysługuje prawo do złożenia u Zamawiającego pisemnego wniosku o wyjaśnienie tychże 
wątpliwości. W takim przypadku Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcy w terminie  7 dni kalendarzowych od dnia 
złożenia wniosku. 

§4. 
ZASADY PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie …………..………………………………………… 
objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom�) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami 
własnymi�). 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub  powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy  lub zmiana Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi 
zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o 
podwykonawstwo. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed 
planowanym jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub akceptuje przedłożony projekt. Postanowienia te mają analogiczne zastosowanie do projektów zmian 
takiej umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w  terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zaakceptuje przedłożoną umowę. 
Postanowienia te mają analogiczne zastosowanie do projektów zmian takiej umowy. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Pod rygorem zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane winien zawierać:  

1) określenie stron umowy;  

2) wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania robót; 

3) precyzyjny opis i zakres robót; 

4) charakter wynagrodzenia (ryczałtowe/kosztorysowe); 

5) wyceniony kosztorys (przy wynagrodzeniu kosztorysowym)/harmonogram rzeczowo-finansowy (przy 
wynagrodzeniu ryczałtowym) Podwykonawcy, sporządzony poprzez odniesienie do odpowiednich pozycji 
Kosztorysu ofertowego/ harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;  
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6) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie większą niż wskazana przez Wykonawcę w ofercie przetargowej dla 
tych samych robót. W przypadku, gdy z formularza ofertowego ani z innego dokumentu nie wynika,  na jaką 
kwotę wykonawca wycenił roboty, które zamierza powierzyć do wykonania przez podwykonawcę, wraz z 
projektem umowy podwykonawczej Wykonawca składa oświadczenia, w którym określa wartość tych robót; 

7) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych oraz sposób płatności; 

8) termin realizacji nie dłuższy niż wynikający z niniejszej umowy; 

9) określenie kar umownych zbieżnych z zastrzeżonymi w niniejszej umowie.   

11. Zamawiający może także złożyć zastrzeżenia lub sprzeciw, w przypadku, gdy postanowienia umowy o podwykonawstwo 
naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy oraz gdy umowa 
o podwykonawstwo została podpisana przez osoby nienależycie umocowane. 

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. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.4, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.  

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

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust.15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, 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. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.15, 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że żaden z Podwykonawców nie wystąpi do Zamawiającego z 
uzasadnionymi roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace, na podstawie odpowiedzialności solidarnej 
ponoszonej przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą o której mowa w art.647 (1) § 5 Kodeksu Cywilnego. 
Realizacja tego zobowiązania przez Wykonawcę jest objęta przedmiotem umowy i zabezpieczeniem należytego 
wykonania umowy. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  
 Istotne postanowienia umowy 

Nazwa Zamówienia:   Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego 
przy ulicy Niepodległości 4  w Głubczycach  

  Strona 5 z 15 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust.15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
zamawiającego. 

23. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy wynikających z Kodeksu cywilnego (art. 6471). Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem 
przepisów art. 647 1 KC oraz art. 143a÷143d ustawy Pzp zwalniają Zamawiającego z solidarnej odpowiedzialności za 
zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. 

24. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub 
odpowiednio dalszego podwykonawcy, Wykonawca oraz odpowiednio podwykonawca i dalsi podwykonawcy odpowiadają 
wobec Zamawiającego solidarnie na zasadzie odpowiedzialności regresowej, w pełnej wysokości kwot uiszczonych przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, w tym z tytułu wynagrodzenia oraz ewentualnych kosztów sądowych, kosztów 
zastępstwa procesowego, kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym i zasądzonych przez sąd 
odsetek. O ile Zamawiający nie dokona potrącenia wierzytelności z tytułu regresu z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu 
zapłaty wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wobec Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia 
wezwania. Brak zapłaty w tym terminie uważany będzie za nienależyte wykonanie umowy uprawniające Zamawiającego 
do realizacji jego uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Postanowienia powyższe nie 
uchybiają uprawnieniu Zamawiającego do dokonania potrącenia przysługujących mu wierzytelności z jakimikolwiek 
wierzytelnościami przysługującymi Wykonawcy wobec Zamawiającego. Postanowienia niniejszego akapitu będą miały 
także odpowiednie zastosowanie, w przypadku prawomocnego uznania przez właściwy sąd, że niezaakceptowanemu 
podwykonawcy przysługuje status Podwykonawcy zaakceptowanego. 

25. Postanowienia niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie do kolejnych dalszych Podwykonawców, w tym 
wykonawców robót budowlanych i odpowiednio dostawców i usługodawców, a zawierane z nimi umowy zawierane będą 
na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie 

§5. 
SPOSÓB REPREZENTACJI 

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający ustanawia: 

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

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: 

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

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1409 ze zmianami). 

3. Wykonawca ustanawia: 

Kierownika budowy branża budowlana w osobie:  ...................................................................    

§6. 
WYNAGRODZENIE UMOWNE 

1. Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe, którego 
ostateczna wysokość ustalona zostanie na podstawie kosztorysu zamiennego opracowanego przez Wykonawcę i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, z zastosowaniem stawek określonych w ofercie Wykonawcy.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z kosztorysem ofertowym, na kwotę:  

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz  renowacja ściany frontowej  budynku mieszkalnego przy ulicy 
Niepodległości 4  w Głubczycach (8%)                                           

….…………....................................... ,- zł   
/słownie: .................................................................................................................../  
 

b) Remont ogrodzenia przed budynkiem przy ul. Niepodległości 4 w Głubczycach   
                                 (23% VAT )                                                   
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….…………....................................... ,- zł    

 
/słownie: .................................................................................................................../  

3. W przypadku gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości wynikających z przedmiaru robót, 
wynagrodzenie określone w ust. 2 zostanie  proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen 
przedstawionych w  ofercie.  

4. Wszelkie roboty dodatkowe nie objęte niniejszą umową,  których nie można było przewidzieć, a których wykonanie jest 
niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać na podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru, i zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą  na podstawie wyceny przygotowanej przez Wykonawcę w oparciu  o zasady 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa  z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80,  poz. 867), przy zastosowaniu cen  i składników 
cenotwórczych w wysokościach takich samych, jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót, jak i ceny zawarte w 
wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  

5. W przypadku inicjowania zmian przez Wykonawcę konieczne jest przedstawienie wyceny dla robót zamiennych, zgody na 
wprowadzenie takich zmian (gdy jest to konieczne) autora projektu, akceptacji Inspektora Nadzoru,  i zaakceptowanego 
przez Zamawiającego. Powyższe może mieć formę protokołu konieczności. Do wyceny należy przyjąć ceny i składniki 
cenotwórcze w wysokościach takich samych, jak dla robót podstawowych. Zarówno ilość robót,  jak i ceny zawarte w 
wycenie podlegają sprawdzeniu, weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  

6. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich 
wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca odstępuje od ich wykonania na 
podstawie protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru  i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Są 
to tzw. „roboty zaniechane”. Wyliczenie wartości „robót zaniechanych” odbywać się będzie na takich samych zasadach 
jak dla robót dodatkowych.  

7. Roboty dodatkowe, zamienne oraz zaniechane będą wprowadzane aneksem do umowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek 
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia  
z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 2 wartości niewykonanych części przedmiotu zamówienia do chwili 
złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona 
zostanie w oparciu o wyszczególnione w kosztorysie ofertowym pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu 
wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego 
protokołu. 

9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji w postaci kar 
umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

11. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w § 6 ust. 2 może ulec zmianie także  w przypadku zmiany przez władzę 
ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług VAT. W przypadku zmiany w trakcie wykonania Umowy 
wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), wartość niezapłaconego wynagrodzenia umownego brutto ulega 
zmianie, w ten sposób, iż obejmie ono podatek od towarów i usług (VAT) w zmienionej wysokości. Zmiana ta nie 
wymaga zmiany Umowy. 

12. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność wykonywania zamówień dodatkowych, w rozumieniu art. 67 
ust.1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, ich wykonanie nastąpi w ramach oddzielnej umowy będącej rezultatem 
zamówienia z wolnej ręki z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 Pzp, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i 
standardów. 

13. Zamówienia dodatkowe nie mogą obejmować robót opisanych w § 1 umowy, w szczególności zawartych w przedmiarze 
robót stanowiącym podstawę sporządzenia oferty Wykonawcy.  

14. Podstawą udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe jest protokół konieczności wykonania tych robót sporządzony 
przez kierownika budowy i Wykonawcę zatwierdzony do realizacji przez Zamawiającego. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia –  
 Istotne postanowienia umowy 

Nazwa Zamówienia:   Ocieplenie ścian zewnętrznych , renowacja ściany frontowej oraz remont ogrodzenia budynku mieszkalnego 
przy ulicy Niepodległości 4  w Głubczycach  

  Strona 7 z 15 

15. Zamówienia dodatkowe rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym w oparciu o nośniki cen ustalone 
dla robót podstawowych. Ceny materiałów oraz sprzętu będą przyjmowane w pierwszej kolejności z kosztorysu 
oferowego, w przypadku braku odpowiednich cen w kosztorysie ofertowym – na podstawie faktur za zakupiony materiał 
lub wynajęty sprzęt. Do cen sprzętu przyjętych z faktur za najem sprzętu, nie będą doliczane narzuty Kp i 
Zysk. 

16. Za roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez zachowania trybu określonego w ust. 14 Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie. 

17. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

§7. 
OBOWIĄZKI STRON 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie placu budowy: w terminie do 3 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy; 

2) Dostarczenie Wykonawcy prawomocnego zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; 

3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu; 

4) Wyznaczenie rozpoczęcia odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez 
wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót; 

5) Zakończenie odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od daty ich rozpoczęcia; 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca m.in.:  

1) Najpóźniej z dniem przekazania placu budowy musi posiadać opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej 
działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: ………….. [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; 

2) Zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania placu budowy kopię ww. polisy wraz  
z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność na okres co 
najmniej do dnia dokonania odbioru końcowego; 

3) Z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane oświadczenia kierownika budowy wraz z kopią ich uprawnień  
i ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej PIIB; 

4) W przypadku korzystania z zasobów podmiotów trzecich na zasoby których powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłoży umowę 
określającą warunki współpracy przy realizacji przedmiotu zamówienia (patrz § 16);  

5) Zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, standardami, zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz 
STWiOR., etyką zawodową oraz postanowieniami umowy; 

6) Przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem jego przekazania przez Zamawiającego (najpóźniej w 7 
dniu od daty przekazania placu budowy); 

7) Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas 
wykonania robót; 

8) Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty podstawowe (oznaczenia bhp, p.poż. itp.); 

9) Sporządzi inwentaryzację fotograficzną terenu, polegającą w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu placu 
budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na 
nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; 

10) Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który dostarczy 
zamawiającemu przed przekazaniem placu budowy. 
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11) Uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem obowiązków 
Zamawiającego; 

12) Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 
materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku zaniechania powyższych działań, 
czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy; 

13) Zawiadomi Zamawiającego o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu co najmniej 3 dni przed ich 
zakryciem; 

14) Zgłosi konieczność wykonania ewentualnych robót dodatkowych; 

15) Zapewni dozór mienia na terenie robót na własny koszt, 

16) Zapewni wykonanie robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, 

17) Wykona przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290), okaże, na każde żądanie Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 
na budowie wyrobu, 

18) Zapewni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

19) Jako wytwarzający odpady –  zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 

1) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska, 
2) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach,  
3) Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu 

prawnego w tym zakresie. 
 

20) Ponosi pełną odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, 
jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających 
związek z prowadzonymi robotami, 

21) Ponosi pełnej odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

22) Zabezpieczy instalację urządzeń na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub 
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

23) Zadba o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

24) Skompletuje w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 
przygotuje do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy odbiorze, 

25) Usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym 
niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

26) Ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

27) Niezwłocznie poinformuje Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

28) Wykona inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego 
wykonania przedmiotu umowy. 

29) Uporządkuje teren budowy po zakończeniu robót, zaplecze budowy, jak również tereny sąsiadujące zajęte lub 
użytkowane przez Wykonawcę w tym dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, placu, nawierzchni lub instalacji - i przekaże je Zamawiającemu 
najpóźniej do dnia odbioru końcowego, 
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30) Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi cały teren 
budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania; 

31) Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji państwowych w zakresie, w jakim dotyczyć 
będą przedmiotu zamówienia. 

§8. 
ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego ze 
strony Zamawiającego oraz kierownika budowy/robót ze strony Wykonawcy, 

2) odbiór końcowy.  
3) odbiór pogwarancyjny robót nastąpi przed upływem terminu gwarancji. O terminie odbioru Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę pisemnie. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru 
pogwarancyjnego robót”. Brak uwag w Protokole odbioru pogwarancyjnego robót, dotyczących 
wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4) W przypadku wystąpienia usterek podczas odbioru pogwarancyjnego Zamawiający wyznacza termin ich 
usunięcia. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie.            
W takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia 
usterek.  

3. Zakończenie wszystkich robót będących przedmiotem umowy Wykonawca stwierdza i powiadamia Zamawiającego na 
piśmie przy zachowaniu terminów określonych w § 2 ust. 1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 3. 

4.  Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót. 

5. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w terminie  do 7 dni od daty ich rozpoczęcia. Potwierdzeniem odbioru robót będzie 
protokół odbioru technicznego podpisany przez Wykonawcę, inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela 
Zamawiającego oraz przedstawiciela właściciela obiektu – z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 6 i 7.  

6. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni wady odbieranych robót dające się usunąć, odmówi odbioru tych robót i 
wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia ujawnionych wad. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót po usunięciu 
ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3-8. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru Zamawiający ujawni w odbieranych robotach wady niedające się usunąć, lub których usunięcie 
wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów,  może odebrać roboty z tymi wadami i żądać od Wykonawcy 
obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2. odpowiednio do wartości użytkowej, estetycznej i technicznej 
przedmiotu umowy. 

8. W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wymienione w § 9 
ust. 3 

§9. 
SPOSÓB ROZLICZENIA UMOWY 

1. Zadanie rozliczone zostanie jedną fakturą końcową. Nie dopuszcza się rozliczenia zadania fakturami częściowymi  
za wykonanie poszczególnych elementów robót.  

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru technicznego robót, potwierdzający 
wykonanie całości zakresu robót oraz zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego kosztorys zamienny.  

3. Do protokołu odbioru technicznego robót Wykonawca załącza następujące dokumenty: 

1) Podpisaną przez wykonawcę Kartę gwarancyjną, 

2) instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń, jeżeli w trakcie remontu będą montowane urządzenia,   

3) certyfikaty/deklaracje zgodności/świadectwa dopuszczenia zastosowanych materiałów,    

4) karta(ty) przekazania odpadów z budowy, remontów i demontażu sporządzona(ne) zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. poz. 1973/2014).  
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4. Faktura Wykonawcy, w której występują roboty realizowane w podwykonawstwie (zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym) winien  zawierać kopię faktury wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem jej zapłaty 
przez Wykonawcę lub oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności przez generalnego Wykonawcę lub  
dyspozycję Wykonawcy przekazania wynagrodzenia za podwykonawstwo na rachunek wskazanego podwykonawcy. 

5. Faktura niespełniająca warunków, których mowa w ust. 1-4, zostanie zwrócona Wykonawcy bez 
obowiązku jej realizacji przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury najpóźniej w terminie dwóch tygodni od daty sporządzenia 
protokołu odbioru. Nie spełnienie tego wymogu uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych określonych w § 10. 

7. Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury; 

8. Należność za wykonane roboty Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

§10 
KARY UMOWNE 

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości  
10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1. 

2) Za zwłokę w oddaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 

4) Za zwłokę w dostarczeniu faktury powyżej 14-tu dni od daty spisania protokołu odbioru, w wysokości 0,1 % 
fakturowanej kwoty, za każdy dzień zwłoki. 

5) Za zwłokę w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na 
przedłożenie niniejszej umowy. 

6) Za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w 
wys. 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki liczony po 7 dniu od daty 
jej zawarcia. 

7) Za zwłokę w dostarczeniu zmiany do wcześniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wys. 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1,  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na dokonanie zmiany. 

8) Za zwłokę w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w umowach o 
podwykonawstwo w wys. 0,1% wartości zapłaty za każdy dzień zwłoki liczony od dnia, w którym zapłata powinna 
nastąpić. 

9) Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że u Zamawiającego powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Zamawiającego w trakcie 
postepowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej 
kwocie jaką Zamawiający zobowiązany będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 ust.4 i § 6 
ust.2 oraz zapisów § 14 ust.1 niniejszej umowy. 
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2) Za zwłokę w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
terminie, w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć.  

3. Zamawiający może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczenia 
terminu jej zapłaty.  

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§11. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 10 % 
wartości wynagrodzenia brutto  określonego w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi wartość: 

.......................... zł 

                   słownie: ...................................................................................................................... 

 

2. Zabezpieczenie może zostać zarachowane w szczególności na poczet przysługujących Zamawiającemu kar umownych i 
odszkodowań wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wniesione tylko w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie wyłącznie pieniężne) oraz 
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

4. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym ostateczną treść gwarancji lub poręczenia, co dotyczy także 
gwarancji i poręczeń przedkładanych jako aktualizacja. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przedkładane w formie innej niż pieniądz musi umożliwiać Zamawiającemu 
otrzymanie określonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 
Gwarancja lub poręczenie omawianego zabezpieczenia muszą być bezwarunkowe i nieodwołalne.  

7. Zamawiający zawraca zabezpieczenie w następujący sposób: 

1) 70 % zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie w terminie 30 dni od daty 
końcowego zakończenia odbioru robót (końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy). 

2) 30 % zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwolniona zostanie do 15 dni po 
upływie okresu rękojmi. 

§12. 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres ….. miesięcy 
(zgodnie z treścią oferty), oraz 60 miesięcy rękojmi licząc od daty odbioru końcowego.  

Dokument gwarancji wystawiony zostanie przez Wykonawcę niezwłocznie po odbiorze końcowym. 
 

 

WARUNKI GWARANCJI 
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1. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty oraz użyte materiały nie mają usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie po otrzymaniu od 
Zamawiającego pisemnego powiadomienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki, wady lub uszkodzenia w ciągu 48 godzin od dokonania oględzin lub 
otrzymania powiadomienia, Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę lub wadę we własnym zakresie lub 
zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy Wówczas koszty będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. W przypadku wyczerpania 
środków na zatrzymanej kwocie będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kosztami usunięcia 
usterki lub wady zostanie obciążony Wykonawca. 

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia dokonywać za powiadomieniem 
Zamawiającego i użytkownika obiektu, przeglądów gwarancyjnych  oraz dokonywać czynności konserwacyjnych  
warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez niego udzielonej. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszające wartość użytkową, 
techniczną i estetyczną wykonania robót. 

6. Okres gwarancji na roboty oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia 
naprawy. 

7. Zamawiający ma prawo żądać wymiany urządzenia lub materiału na nowe, jeżeli trzykrotna naprawa nie przyniosła 
pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca 
udzielonego  okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia lub  materiału. Wykonawca 
odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed 
upływem tejże gwarancji. 

 

§13. 
ZASADY USUWANIA WAD I USTEREK 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed 
zakończeniem odbioru końcowego robót. 

3. O wykryciu wad Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia.  

4. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, a opóźnienie 
zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwiększonego uszkodzenia 
obciążają Zamawiającego. 

5. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie 
należy zawiadomić Wykonawcę na piśmie 1 dzień przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznacza termin na 
usunięcie wad. Wykonawca przystąpi do usuwania wad nie później niż w ciągu 48 godzin (określonych w karcie 
gwarancyjnej) od dokonania oględzin lub powzięcia wiadomości o zaistnieniu wad. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiającego.  

§14. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
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1) Nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót  
na okres dłuższy niż 14 dni; 

2) Realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie 
z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy 
wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń; 

3) Popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 7 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Zamawiającego 
w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie tych wad, bez 
obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; 

4) Popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 14 dni w stosunku do terminu zakończenia robót wskazanego w 
§ 2 ust.1 pkt 2, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego; 

5) Rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub postawienia go w stan 
likwidacji; 

6) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art.145 ustawy Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar 
umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W tym przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w następujących przypadkach: 

1) popadnięcia przez Zamawiającego w zwłokę dłuższa niż 30 dni w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu 
tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1); 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda pisemne 
uzasadnienie swojej decyzji.  

3. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek 
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy, wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o 
zrealizowany w całości zakres robót  zgodnie z kosztorysem ofertowym. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia 
sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół inwentaryzacji 
robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia wartości robót, od 
wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia, o którym mowa w  ust.4. 

§15. 
ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania pod rygorem nieważności formy pisemnej w 
postaci aneksu. 

2. Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany niniejszej 
Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 
1) zmiany dotyczące zmniejszenia zakresu robót objętych Umową; 
2) zmiany dotyczące tzw. robót zamiennych; 
3) zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w Umowie; 

3. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian wynagrodzenia w szczególności spowodowanej: 
1) Zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu 

wyznaczonego na składanie ofert - Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia umownego; 

2) wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych , zaniechanych. 
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian Umowy w szczególności: 

1) jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego w szczególności; 
a. mogą obniżyć koszt realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach Umowy; 
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b. mogą przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu 
Umowy; 

c. dotyczą zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia 
kosztów realizacji inwestycji, w szczególności jeżeli są spowodowane pojawieniem się na rynku materiałów lub 
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 

2) Zmiana terminów umownych może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 
a. Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu 

zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, 
których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego 
realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności 
zmiany terminu umownego; 

b. wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, 
zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu), klęski żywiołowej lub warunków pogodowych 
niepozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą 
żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone pismem.  

c. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, 

d. udzielenie zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, 
e. konieczność przerwania robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające 

prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, 
f. wstrzymanie robót, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, 
g. wystąpieniem robót dodatkowych,  
h. wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 
i. zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, 

a Strony wyrażą zgodę.  
 
5. Zmiany osób przewidzianych do kierowania, nadzorowania robót wymienionych w ofercie, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego. 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w innych, niż określone wyżej w sytuacjach, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, a w szczególności nie 
odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na 
etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub 
doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie. 

7. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, 
2) zmiana koordynatorów umowy, 
3) zmiana danych adresowych stron umowy,  
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

8. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a 
jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

9. Aneksy do Umowy mogą zostać podpisane pod następującymi warunkami: 

1) zostaną sporządzone w formie pisemnej; 
2) okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule Aneksu do Umowy; 
3) konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności zawartych w niniejszym paragrafie. 

10. Aneks do Umowy wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
11. Zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony 

wyrażą zgodę.  
12. Wszelkie zmiany umowy dokonane na podstawie niniejszego paragrafu, muszą uwzględniać konieczność stosowania przez 

Zamawiającego ustawy Pzp, w szczególności, co do dopuszczalności zmiany Umowy o zamówienie publiczne oraz trybów 
udzielania zamówień.  

§16. 
ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEŻELI DOTYCZY/ 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel posiadający 
zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, 
zgodnie ze złożoną Ofertą. 
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2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego/ w 
zakresie wiedzy i/lub doświadczenia/osób zdolnych do wykonania zamówienia/ zdolności finansowych/ekonomicznych 
Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie  jaki wynika w szczególności z 
zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia.  

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w celu udowodnienia 
dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia (zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez …………… (nazwa 
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 
podmiotu innym podmiotem/podwykonawcą.  

5. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca/podmiot lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego 
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

§17. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.  

                                                                                     §18. 

Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§19. 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy, a 3 egz. dla 
Zamawiającego. 

 

P o d p i s y   S t r o n  
 
 
Z a m a w i a j ą c y        W y k o n a w c a  
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