
UMOWA NR ____________
O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu  _________________ w Kaliszu  pomiędzy:

Województwem Wielkopolskim z siedzibą w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 NIP 

7781346888 

Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Książnicą Pedagogiczną im A. Parczewskiego z 

siedzibą             w Kaliszu przy ul. Południowej 62 

będącą czynnym płatnikiem podatku ( VAT)

reprezentowaną przez:

_______________ - ____________

zwaną dalej „Zamawiającym”                                                                      
a

___________________________________________________________________

______________  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru 

Sądowego  prowadzonego  przez  Wydział  ……….  KRS  Sądu  Rejonowego  ….  w 

_______________  pod  nr  KRS:  ………..  NIP  ……………,  REGON  …….,  o 

wysokości  kapitału  zakładowego   …………  zł,  będąca  czynnym/nieczynnym 

płatnikiem podatku ( VAT)

reprezentowaną przez:

_______________ - ____________

zwanym dalej „Wykonawcą”
zwani wspólnie „Stronami”

§1
Przedmiot Umowy

1.Przedmiotem  niniejszej  Umowy  jest  wykonanie  przez  Wykonawcę  robót 

budowlanych – Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu  (dalej jako Przedmiot Umowy).

2.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wybory oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego przez Zamawiającego. Postępowanie o 

udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.).

3. Przedmiot Umowy oraz warunki ich wykonania określają:
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a)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której  skład wchodzą w 

szczególności:

a.a.i.Instrukcja dla Wykonawców,

a.a.ii.Opis przedmiotu zamówienia,

a.a.iii.Dokumentacja techniczna,

b)Oferta Wykonawcy

c)dokumenty  wymienione  w  SIWZ  oraz  w  ofercie  Wykonawcy,  a  w 

szczególności  Harmonogram  rzeczowo–finansowy  (zwany  dalej 

Harmonogram).

d)przedmiary robót – załącznik Nr 1,

e)dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  Zamawiającego  oraz 

wymagane  prawem  polskim  pozwolenia  i  uzgodnienia  przekazane  przez 

Zamawiającego,  które  zostaną  dostarczone  Wykonawcy  w  1  egz.  Przez 

Zamawiającego.

f)warunki  wynikające  z  obowiązujących  przepisów  technicznych,  Prawa 

budowlanego, Ustawy o ochronie środowiska, a także wymagania wynikające 

z obowiązujących przepisów i Polskich Norm, aprobat technicznych,

4.  Wykonawca  potwierdza  i  oświadcza,  iż  zapoznał  się  z  dokumentami 

wymienionymi w ust.  3 pkt. a.) do f.) i nie wnosi żadnych  zastrzeżeń, co do 

możliwości  realizacji  Przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  zawartymi  w  nich 

postanowieniami.  W  szczególności  Wykonawca  nie  będzie  występował  w 

stosunku do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu omyłek lub 

niedokładności w dokumentacji wskazanej powyżej.

§ 2
Obowiązki Stron

1.Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie przewidzianym treścią 

niniejszej umowy,

b)dokonywania  odbiorów  częściowych  robót,  w  tym  odbiorów  robót 

zanikających w terminach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

c)dokonania  końcowego  odbioru  robót,  zgodnie  w  terminach  i  zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy,
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d)zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:

a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją określoną w  § 1 

ust.  3  lit  a-f,  a  także z  dochowaniem należytej  staranności  wymaganej  ze 

względu na profesjonalny charakter działalności, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuką budowlaną,

b)  zagwarantowanie,  iż  zastosowane  materiały  będą  spełniały  wymagania 

stosownych norm i przepisów a także inne dodatkowe wymagania, jeżeli takie 

zostały  wyszczególnione  w  niniejszej  Umowie,  jak  również  zostały 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W przypadku dostarczenia materiałów 

nie posiadających atestów lub świadectw wymaganych przez prawo polskie 

lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego, materiały takie nie mogą być 

wykorzystane  i  zostaną  zastąpione  lub  usunięte  na  ryzyko  oraz  koszt 

Wykonawcy.

c)  zapewnienie  niezbędnych  urządzeń  i  ich  obsługi  oraz  materiałów 

pomocniczych  niezbędnych  do  przeprowadzenia  badań  jakości  materiałów 

budowlanych oraz jakości  elementów robót  wykonanych z tych materiałów. 

Materiały i  wykonane elementy robót będą poddawane próbom i badaniom 

zgodnie z wymaganiami przewidzianymi:

w dokumentacji projektowej,

w państwowych i branżowych normach,

Wykonawca przeprowadzi również próby i badania zlecone dodatkowo przez 

Zamawiającego na własny koszt.

d)  zgłaszanie gotowości do odbiorów częściowych oraz do odbioru 

końcowego zgodnie z treścią niniejszej umowy,

e)  zapewnienie  właściwego  kierownictwa,  wykwalifikowanego  personelu 

technicznego, robocizny, materiałów, sprzętu oraz wszelkich elementów, czy 

to o charakterze tymczasowym, czy też stałym niezbędnych do właściwego 

wykonania i ukończenia Przedmiotu umowy,

f)  usuwanie  wszelkich  wad,  usterek  oraz  innego  rodzaju  nieprawidłowości 

stwierdzonych w toku dokonywania odbiorów częściowych robót, a także w 

okresie  rękojmi  i  gwarancji  oraz  w  jakikolwiek  inny  sposób  w  wyniku 

dokonywania przez Zamawiającego kontroli nad przebiegiem wykonywanych 

robót, bądź też w wyniku uzyskania jakichkolwiek informacji od Wykonawcy, 
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Podwykonawców  lub  jakichkolwiek  innych  osób  trzecich  –  zgodnie  z 

procedurą i terminami określonymi postanowieniami niniejszej umowy,

g)  ponoszenie  odpowiedzialności  za  jakość  robót  realizowanych  siłami 

własnymi i zleconych swoim podwykonawcom,

h)  zgłaszanie  podmiotów  realizujących  przedmiot  niniejszej  umowy  jako 

podwykonawcy  zgodnie  z  procedurą  określoną  postanowieniami  niniejszej 

umowy,oraz zapisami SIWZ

i) wyznaczenie kierownika robót na powierzony zakres prac z odpowiednimi 

uprawnieniami,  a  także,  jeżeli  będzie  to  niezbędne,  kierowników  robót 

branżowych,

j) przestrzeganie wymogów systemu zapewnienia jakości Zamawiającego,

k) przestrzeganie warunków planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

dostarczonego przez Wykonawcę,

l)  zorganizowanie  dla  własnych  potrzeb  i  na  swój  koszt  niezbędnego  do 

prowadzenia  robót  objętych  niniejszą  Umową  zaplecza  budowy  oraz 

doprowadzenie mediów /prąd ,  woda,inne niezbędne/ ,opłacania mediów w 

trakcie  budowy  do  dnia  odbioru  końcowego  oraz  zapewnienie  niezbędnej 

ilości  sanitariatów na budowie

ł)  usuwanie  awarii  i  szkód  powstałych  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy i jego podwykonawców

m)  sporządzanie  projektów  technologicznych  o  ile  zajdzie  taka  potrzeba  i 

wymagać będzie tego Zamawiający,

n) pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu poza przekazanym terenem 

budowy  i  wypłacenia  ewentualnych  odszkodowań  oraz  uporządkowania 

terenu,

o)  zbudowanie,  zabezpieczenie,  utrzymywanie  i  dozorowanie  obiektów 

tymczasowych (biura, magazyny itp.) dla potrzeb własnych, a po zakończeniu 

robót ich rozebranie

p) uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót,

r)  nadzorowanie  a  także  dozorowanie  robót  i  urządzeń  związanych  z 

przedmiotem niniejszej umowy,

s)wykonanie, zabezpieczenie i utrzymywanie tymczasowej organizacji  ruchu 

na czas realizacji robót,
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t)  przygotowanie  pełnej  dokumentacji  powykonawczej,  a  także prawidłowe, 

rzetelne  i  kompleksowe  prowadzenie  pełnej  dokumentacji  realizacji 

przedmiotu umowy,

u) nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy  przez  pracowników  Wykonawcy  oraz  podwykonawców  oraz  ich 

pracowników,

w) wykonanie wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego 

wykonania robót prac i czynności.

z)  przeprowadzenia prac w zakresie modernizacji przyłącza cieplnego w taki 

sposób żeby zagwarantować  w sezonie grzewczym tj. do 30.04.2019 oraz od 

1.10.2019 do 30.04.2020 i od 1.10.2020 do 30.04.2021 ogrzewanie budynku 

biblioteki.

3.W razie wątpliwości Strony przyjmują, że obowiązek wykonania wszelkich 

czynności  związanych  bezpośrednio  lub  pośrednio  z  wykonaniem  i 

wykonywaniem przedmiotu umowy, za wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych do 

wykonania  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  wykonywać  będzie  siłami 

własnymi lub za pomocą prawidłowo zgłoszonych podwykonawców .

4.Wykonawca oświadcza,  że posiada niezbędne przygotowanie techniczne, 

wiedzę,  uprawnienia,  doświadczenie  oraz  dysponuje  wykwalifikowanym 

personelem  potrzebnym  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  i  z 

najwyższą starannością i dbałością oraz zgodnie z postanowieniami i celem 

niniejszej  Umowy,  a także zasadami wiedzy technicznej,  sztuką budowlaną 

oraz  wszelkimi  innymi  normami,  aktami  prawnymi  oraz  powszechnie 

obowiązującymi wytycznymi wykona przedmiot niniejszej umowy.

5.Wykonawca niniejszym oświadcza, że zapoznał się z terenem budowy oraz 

jego  otoczeniem  (wraz  z  warunkami  hydrogeologiczno  -  inżynierskimi  i 

klimatycznymi  oraz  opinią  geotechniczną)  na  podstawie  udostępnionej  mu 

dokumentacji, jak i w trakcie bezpośredniej inspekcji; uzyskał wystarczające 

dane i informacje jakie mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy i 

ryzykiem z tym związanym oraz, że uwzględnił je w swoim wynagrodzeniu.

§ 3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
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1.Wykonawca,  niezwłocznie  po  podpisaniu  niniejszej  umowy,  jednakże  nie 

później  niż  w  terminie  3 dni  roboczych  od  jej  podpisania,  przekaże 

Zamawiającemu  harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  przedmiotu 

niniejszej umowy, zgodny z projektem, dokumentacją techniczną oraz innymi 

wytycznymi określonymi w treści niniejszej umowy. Zamawiający niezwłocznie, 

jednakże  nie  później  niż  w  terminie  3 dni  roboczych  od  dnia  otrzymania 

harmonogramu  zaakceptuje  harmonogram.  W  przypadku  niezgodności 

harmonogramu z treścią jakichkolwiek dokumentów lub wytycznych, lub też w 

przypadku skonstruowania harmonogramu w sposób uzasadniający w opinii 

Zamawiającego  przyjęcie,  iż  przedmiot  umowy  nie  będzie  mógł  być 

zrealizowany w terminach określonych treścią niniejszej umowy, Zamawiający 

odmówi  akceptacji  harmonogramu,  niezwłocznie  informując  o  tym 

Wykonawcę.  Wykonawca  zobowiązany  będzie  dokonać  wskazanych  przez 

Zamawiającego korekt niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego uwag. Za opóźnienia 

wynikłe  z  błędów  lub  niedokładności  w  harmonogramie  pełną 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2.Zamawiający  zobowiązuje  się  protokolarnie  przekazać  Wykonawcy 

przedmiot umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie _______ dni 

od dnia podpisania niniejszej umowy.

3.Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie po 

przekazaniu  mu  terenu  budowy,  jednakże  nie  później  niż  kolejnego  dnia 

roboczego.

4.Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  umowy  do  dnia 

______________  z  jednoczesnym  dochowaniem  terminów  pośrednich 

określonych treścią harmonogramu rzeczowo-finansowego .

5.W każdej  chwili  Zamawiający będzie uprawniony do dokonania wszelkich 

uzasadnionych, zmian w Harmonogramie  wykonania Przedmiotu Umowy, zaś 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  dostosować  się  do  nich  bez  prawa  do 

dodatkowego wynagrodzenia i  obciążenia Zamawiającego lub wynikającymi 

stąd kosztami.
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6.Jeżeli  postęp  w wykonaniu  Przedmiotu  Umowy lub  jego  poszczególnych 

części  w  stosunku  do  terminów  określonych  w  Harmonogramie  zostanie 

uznany  przez  Zamawiającego  za  stwarzający  zagrożenie  dla  dotrzymania 

terminu  ich  zakończenia,  Zamawiający  niezwłocznie  powiadomi  o  tym 

Wykonawcę  (pisemnie  lub  e-mailem),  wyznaczając  mu  termin  na 

przedstawienie  programu  naprawczego,  mającego  na  celu  ukształtowanie 

dalszych prac w sposób zapewniający terminowe ich zakończenie oraz do 

podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez 

Zamawiającego  działań  (tj.np.  zwiększenie  potencjału  wykonawczego)  dla 

przyśpieszenia ich tempa.

7.Wykonawca kształtować będzie czas pracy swych pracowników zgodnie z 

przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów 

umownych oraz należytej jakości przedmiotu umowy. W szczególności 

Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, 

w tym również w dni ustawowo wolne od pracy i święta na każde żądanie 

przekazane przez Zamawiającego jeżeli opóźnienia wykonania przedmiotu 

umowy wynikają z wyłącznej winy Wykonawcy a taka konieczność 

podyktowana jest wymogami dochowania terminów przewidzianych 

harmonogramem.

8.W przypadku niepodjęcia przez Wykonawcę  działań, o których mowa w ust. 

6 nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 6 lub ich bezskuteczności, w tym 

zwłaszcza gdy opóźnienie lub zwłoka Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu 

umowy lub ich części (poszczególnego elementu) przekroczy 5 (pięć) dni 

kalendarzowych w stosunku do aktualnie zatwierdzonego Harmonogramu 

wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

zaangażowania osób trzecich lub wykorzystania sił własnych w celu 

nadrobienia opóźnień na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę..

9.W przypadku nieprzedstawienia programu naprawczego lub przedstawienia 

planu, który w opinii Zamawiającego nie zapewni realizacji przedmiotu umowy 

w terminie, Zamawiającemu niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 7 
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i 8 przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z winy 

Wykonawcy. 

§ 4
Warunki Zatrudnienia

1.Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

wszystkich osób wykonujące roboty budowlane wymienione w przedmiarze 

robót.

2.Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca 

jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne 

zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na umowę o pracę 

osoby o których mowa w ust.1.

3.Wykonawca przed przekazaniem placu budowy złoży Zamawiającemu 

wykaz osób o których mowa  w ust.1 powyżej zanonimizowany w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji) wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 

umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej 

wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu 

wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby 

wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie 

o którym mowa w ust.3. Wykonawca zobowiąże osoby do podania imienia

i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie 

odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących 

prace na budowie Zamawiający wezwie Kierownika Robót do wydania zakazu 
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wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich 

zatrudnienia.

§ 5
Zatrudnienie Podwykonawców

1.Przy  wykonywaniu  przedmiotu  niniejszej  umowy  Wykonawca  uprawniony 

jest do korzystania z pomocy podwykonawców.

2.W  przypadku  zamiaru  zawarcia  umowy  z  podwykonawcą,  Wykonawca 

zobowiązany  jest  przedstawić  Zamawiającemu  dane  podwykonawcy  oraz 

projekt umowy, jaką zamierza z nim zawrzeć. Zamawiający niezwłocznie, nie 

później  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia  przedstawienia  mu  projektu  umowy 

zaakceptuje ją, bądź też zwróci Wykonawcy w celu dokonania odpowiednich 

zmian  w  jej  treści.  Wprowadzenie  zmian  dotyczyć  może  

w  szczególności  terminów  gwarancji,  wysokości  wynagrodzenia,  terminów 

realizacji umowy oraz wszelkich innych elementów, których zakres i sposób 

uregulowania  powinien  wynikać  bezpośrednio  z  treści  niniejszej  umowy. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  również  prawo  odmowy  akceptacji 

podwykonawcy w przypadku stwierdzenia, że dany podwykonawca nie spełnia 

warunków technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub jakichkolwiek 

innych,  co  uzasadniałoby  w  opinii  Zamawiającego  przyjęcie,  że  istnieje 

wysokie  ryzyko  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez 

podwykonawcę.

3.Po  zawarciu  umowy  z  podwykonawcą,  Wykonawca  zobowiązuje  się 

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  przekazać 

Zamawiającemu poświadczony odpis umowy podwykonawczej. W przypadku 

stwierdzenia, że przedstawiony odpis nie odpowiada treścią przedstawionemu 

wcześniej zaakceptowanemu projektowi, bądź też w sytuacji, gdy Wykonawca 

nie  przedstawi  Zamawiającemu  odpisu  umowy  podwykonawczej,  Strony 

przyjmują,  iż  dany  podwykonawca  nie  będzie  podwykonawcą 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.
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4.Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  w  umowach  podwykonawczych 

postanowienia  analogiczne  do  niniejszych,  dotyczące  akceptacji  umów  z 

dalszymi  podwykonawcami  oraz  zgodnie  z  treścią  ust.  2  i  3  powyżej 

przekazywać Zamawiającemu projekty umów o dalsze podwykonawstwo oraz 

poświadczonych  kopii  tychże  umów.  W  przypadku  niedochowania 

obowiązków  określonych  w  niniejszym  postanowieniu,  Wykonawca 

oświadcza,  iż  zwalnia  Zamawiającego  z  jakiejkolwiek  odpowiedzialności 

względem dalszych podwykonawców, w szczególności z odpowiedzialności za 

bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia dalszym podwykonawcom i przejmuje ją 

w całości na siebie.

5.Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców bez 

ograniczeń, zarówno względem Zamawiającego jak i osób trzecich.

6.Zamawiającemu  przysługuje  pełne  prawo  usunięcia  z  terenu  budowy 

podwykonawcy  lub  jego  pracowników,  w  przypadku  stwierdzenia  przez 

Zamawiającego,  że  działania  podwykonawcy  zagrażają  prawidłowemu 

wykonaniu przedmiotu umowy, a także, gdy działania podwykonawcy lub jego 

pracowników zagrażają życiu lub zdrowiu, naruszają przepisy p.poż., BHP lub 

jakiekolwiek inne powszechnie obowiązujące normy.

§ 6
Wynagrodzenie

1.Za  wykonanie,  ukończenie  oraz  usunięcie  wszelkich  wad  w  Przedmiocie 

umowy określonym w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie  w  wysokości  ryczałtowej  ________________PLN  (słownie: 

__________________________00/100)  netto  plus   podatek  od  towarów  i 

usług,  który  w  dniu  podpisania  umowy  wynosi  ____%  czyli 

______________________  zł  brutto  (słownie 

____________________________).

2.Strony zgodnie postanawiają, iż dopuszczają możliwość dokonywania przez 

Zamawiającego  wypłat  częściowego  wynagrodzenia.  Wysokość 

wynagrodzenia  częściowego  wypłaconego  przed  podpisaniem 
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bezusterkowego protokołu odbioru końcowego nie może przekroczyć 80 % 

wysokości  wynagrodzenia  określonego  w  ust.  1.  niniejszego  paragrafu.  W 

takim  wypadku  wynagrodzenie  płatne  będzie  na  podstawie  prawidłowo 

wystawionych  faktur  VAT  wystawianych  przez  Wykonawcę  na  podstawie 

bezusterkowych protokołów częściowych odbioru robót, a także na podstawie 

prawidłowo  wystawionej  faktury  końcowej  wystawionej  po  dokonaniu 

bezusterkowego odbioru końcowego robót na wskazany w fakturze VAT nr 

rachunku bankowego,  w terminie  30  dni  od dnia prawidłowego doręczenia 

Zamawiającemu faktury VAT.

3.W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje część lub całość robót przy pomocy 

podwykonawców/dalszych  podwykonawców,  warunkiem  uiszczenia 

wynagrodzenia zgodnie z ust. 2 powyżej,  jest dołączenie przez Wykonawcę 

przed terminem płatności danej faktury oryginałów oświadczeń podpisanych 

przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  podwykonawców 

potwierdzających,  iż  Wykonawca  nie  zalega  z  płatnościami  na  rzecz 

podwykonawców  przysługujących  mu  (im)  na  podstawie  umowy  (umów) 

zawartej (ych) między Wykonawcą i jego podwykonawcą (podwykonawcami) 

za  okres  do  wystawienia  faktury  Wykonawcy.  W  przypadku  braku  takiego 

oświadczenia,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  płatności  dla 

Wykonawcy  do  czasu  otrzymania  wiarygodnego  dowodu  uregulowania 

płatności  na  rzecz  podwykonawców,  a  w  razie  niedostarczenia  mu  ww. 

dowodu w dodatkowo wyznaczonym terminie lub jeżeli z ww. oświadczenia 

będzie  wynikać,  iż  Wykonawca  zalega  z  płatnościami  dla  Podwykonawcy 

(podwykonawców) – dokonać zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców 

ze  skutkiem,  tak,  jakby  zapłata  nastąpiła  na  rzecz  Wykonawcy,  na  co 

Wykonawca  niniejszym wyraża zgodę.

4.Jeżeli  kwestie  rozliczeń  pomiędzy  Wykonawcą  z  podwykonawcami  będą 

sporne  Zamawiający  może  wstrzymać  się  z  dokonaniem  spornej  części 

płatności  do  czasu  ich  rozstrzygnięcia  w  drodze  zgodnych  oświadczeń 

Wykonawcy  i  podwykonawców  lub  zapłaty  przez  Wykonawcę  na  rzecz 

podwykonawców należnego im wynagrodzenia wynikającego z łączącej strony 

umowy.
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5.Strony  przyjmują,  że  wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  pełnym 

wynagrodzeniem przysługującym  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  przedmiotu 

niniejszej  umowy,  zawierającym  w  sobie  wszelkie  elementy  realizacji 

przedmiotu  umowy  określone  w  treści  niniejszej  umowy  (wynagrodzenie 

ryczałtowe).  W związku z powyższym, wynagrodzenie niniejsze nie ulegnie 

żadnym modyfikacjom w toku realizacji niniejszej umowy. Wynagrodzenie ma 

charakter  ryczałtowy,  o  którym  mowa  w  art.632  par.1kodeksu  cywilnego. 

Zgodnie  z  tym  przepisem  przyjmujący  zamówienie  nie  może  żądać 

podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było  przewidzieć  rozmiaru  lub  kosztu  tych  prac.  Wynagrodzenie  obejmuje 

zatem wszystkie koszty związane z realizacja robót objętych dokumentacją 

projektową  a  także  ryzyko  wykonawcy  z  tytułu  oszacowania  wszelkich 

kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy.

6.Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie z tytułu faktycznie 

wykonanych prac. W przypadku niewykonania jakiejkolwiek części przedmiotu 

umowy  przez  Wykonawcę,  niezależnie  od  przyczyny  niewykonania  części 

przedmiotu  umowy,  wynagrodzenie  przysługujące  wykonawcy  zostanie 

proporcjonalnie  umniejszone.  Umniejszenie  wynagrodzenia  nastąpi  na 

podstawie  obliczeń  dokonanych  z  uwzględnieniem  treści  przedmiaru, 

harmonogramu  rzeczowo-finansowego,  a  także  innych  dokumentów,  o  ile 

Zamawiający  uzna,  że  wynikające  z  nich  kwoty  czy  roszczenia  są 

uzasadnione  okolicznościami  sprawy  i  odzwierciedlają  realnie  wykonanie 

przez Wykonawcę prace.

7.W  przypadku  znaczącego  obniżenia  rynkowej  ceny  materiałów 

wykorzystywanych przez Wykonawcę w toku realizowania przedmiotu umowy 

na  podstawie  treści  dokumentacji  projektowej  i  przedmiarów,  Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego, w celu 

dokonania  stosownej  modyfikacji  wynagrodzenia  przysługującego 

Wykonawcy.  Przez  znaczące  obniżenie  rynkowej  ceny  materiałów  Strony 

rozumieją zmianę ceny o więcej niż 20%. 
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8.Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do  ograniczenia  zakresu wykonania 

przedmiotu umowy lub przerwania wykonywania robót przez Wykonawcę, w 

szczególności jeśli takie ograniczenie lub przerwanie prac wynikać będzie z 

uzasadnionego  interesu  Zamawiającego  lub  też  przyczyn  technicznych, 

technologicznych lub środowiskowych niezależnych od Zamawiającego.

§ 7
Odbiory robót

1.Strony oświadczają,  że  w toku realizacji  przedmiotu umowy dokonywane 

będą odbiory częściowe, w tym odbiory robót zanikających, odbiór końcowy  - 

zgodnie z regułami przedstawionymi poniżej oraz odbiór pogwarancyjny.

2.O  gotowości  do  dokonania  odbioru  częściowego  Wykonawca  informuje 

Zamawiającego  niezwłocznie  po  zakończeniu  realizacji  etapu  budowy 

podlegającemu  odbiorowi  zgodnie  z  treścią  harmonogramu.  Zamawiający 

niezwłocznie wyznaczy termin odbioru robót, informując o tym Wykonawcę. 

Termin  odbioru  częściowego,  w  szczególności  odbioru  robót  zanikających, 

powinien nastąpić niezwłocznie, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości 

do odbioru, z uwzględnieniem konieczności zapewniania prawidłowego toku 

wykonywania prac.

3.Z odbioru częściowego Strony sporządzą protokół odbioru częściowego, w 

którym oznaczają, iż odbiór odbył się bezusterkowo, bądź też wskazują wady i  

usterki  stwierdzone  w  trakcie  odbioru.  W  przypadku  stwierdzenia  w 

przedmiocie odbioru wad lub usterek,  Zamawiający wyznacza i  wpisuje do 

protokołu termin na ich usunięcie, uwzględniając w tym zakresie uzasadnione 

uwagi  Wykonawcy.  Po  dokonaniu  napraw  wad  lub  usterek  Wykonawca 

dokonuje  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  zgodnie  

z treścią ust. 2 powyżej. W przypadku stwierdzenia przy drugim z odbiorów, iż 

wady  lub  usterki  nie  zostały  prawidłowo  usunięte,  Zamawiającemu 

przysługuje, w zależności od wyboru, prawo do:

a. wyznaczenia dalszego terminu na usunięcie wad lub usterek,

b.zaangażowania  osób  trzecich  lub  wykorzystania  sił  własnych  w  celu 

wykonania tychże prac na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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c. odstąpienia  od  umowy ze  skutkiem natychmiastowym z  wyłącznej  winy 

Wykonawcy.

4.Protokoły  odbioru  częściowego  stanowić  będą  podstawę  do  wystawienia 

przez  Wykonawcę  faktury  VAT.  Strony  przyjmują,  iż  protokoły  odbioru 

częściowego samodzielnie nie będą stanowić podstawy do dochodzenia przez 

Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

5.Po zakończeniu realizacji inwestycji, Strony dokonają odbioru końcowego,  

z zachowaniem terminów i procedury wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej. Odbiór 

końcowy robót powinien nastąpić w terminie do dnia ___________________ .

6. Niezależnie  od  odbioru  końcowego  o  którym  mowa  w  ust.  5  powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi wszystkie  dokumenty 

niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie zgodnie z ustawą 

Prawo  budowlane  art.  54.i  dalsze  w  tym  pozytywne  decyzje  wszystkich 

organów zajmujących stanowisko w sprawie , min. decyzję Państwowej Straży 

Pożarnej  i  Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  .Niedostarczenie  przez 

Wykonawcę  dokumentów  o  których  mowa  powyżej  jest  równoznaczne  z 

brakiem odbioru końcowego.

7.Pogwarancyjny odbiór robót nastąpi kolejnego dnia roboczego po dniu, w 

którym upłynie termin gwarancji. Dla sposobu dokonania odbioru stosuje się 

odpowiednio  postanowienia  ustępów  poprzedzających.  Wykonawca  ponosi 

pełną odpowiedzialność za wszystkie wady i  usterki  w przedmiocie umowy 

stwierdzone w protokole pogwarancyjnym na zasadach tożsamych na jakich 

odpowiada  za  nie  w  trakcie  trwania  okresu  gwarancji  (przedłużony  okres 

odpowiedzialności gwarancyjnej).

§ 8
Gwarancja

1.Wykonawca ukończy wszelkie prace pozostające do wykonania do dnia 

odbioru końcowego oraz usunie lub naprawi jakiekolwiek wady ujawnione w 

Przedmiocie niniejszej Umowy lub użytych do nich materiałach przed 

odbiorem końcowym robót przez Zamawiającego.
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2.Wykonawca udziela gwarancji najwyższej jakości i prawidłowości wykonania 

na roboty stanowiące przedmiot umowy oraz na użyte materiały. Wykonawca 

udziela gwarancji na prawidłowość i najwyższą jakość w zakresie robót 

będący przedmiotem umowy. 

W przypadku uzyskania gwarancji od innych podmiotów, w szczególności od 

producentów, dostawców lub podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się 

przenieść uprawnienia z tego tytułu na Zamawiającego, najpóźniej w chwili 

dokonywania odbioru końcowego robót.

3.Okres gwarancji wynosi ____________ i będzie liczony od daty wskazanej 

w bezusterkowym protokole końcowym odbioru robót.

4.W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, niezależnie od 

kosztów własnych, do niezwłocznego usuwania wszelkich nieprawidłowości w 

przedmiocie umowy, pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim 

lub wykonania usunięcia siłami własnymi przez Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, niezależnie od jego obowiązku zapłaty kary umownej.

5.Wykonanie prac zaległych, usunięcie wad lub wymiana wadliwych 

elementów przedmiotu umowy winny nastąpić w jak najkrótszym terminie, nie 

dłuższym jednak niż 7 (siedem) dni od daty otrzymania zawiadomienia o 

opóźnieniu lub wadzie wystawionego lub potwierdzonego przez 

Zamawiającego chyba, że Strony ustalą inaczej.

§ 9
Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na 

jego  rzecz  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  na  zasadach 

określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą10 % Ceny ofertowej 

brutto.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
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nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w 

szczególności  roszczeń  Zamawiającego  wobec  Wykonawcy  o  zapłatę  kar 

umownych.

3. Beneficjentem  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  jest 

Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  Zabezpieczenie  należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy 

oraz w okresie gwarancji za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego  informowania  Zamawiającego  o  faktycznych  lub  prawnych 

okolicznościach,  które  mają  lub  mogą  mieć  wpływ  na  moc  wiążącą 

Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy oraz  na  możliwość  i  zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

Odbioru końcowego robót.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za Wady 

fizyczne,  wynosząca  30%  wartości  Zabezpieczenia  należytego  wykonania 

umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie tego okresu.

8. W  trakcie  realizacji  Umowy  Wykonawca  może  dokonać  zmiany  formy 

Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  jedną  lub  kilka  form,  o 

których  mowa  w  przepisach  Pzp,  pod  warunkiem,  że  zmiana  formy 

Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10.Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części,  

podlega  ono  zwrotowi  Wykonawcy odpowiednio  w  całości  lub  w  części  w 

terminach,  o  których  mowa  w  ust.  6.  i  ust.  7.  Zabezpieczenie  należytego 

wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie  zwrócone  wraz  z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty  prowadzenia 
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rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego 

wykonania  umowy,  jeżeli  jakakolwiek  kwota  należna  Zamawiającemu  od 

Wykonawcy  w  związku  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem 

Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12.Jeżeli  okres  ważności  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest 

krótszy niż  wymagany okres  jego ważności,  Wykonawca jest  zobowiązany 

ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż 

na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

13.Jeżeli  Wykonawca  w  terminie  określonym  w  ust.12  nie  przedłoży 

Zamawiającemu  nowego  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy, 

Zamawiający  będzie  uprawniony  do  zrealizowania  dotychczasowego 

Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z 

roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14.Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  po  przedstawieniu  przez 

Wykonawcę  nowego  zabezpieczenia  albo  w  terminie  zwrotu  danej  części 

Zabezpieczenia.

§ 10

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy 

nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić 

przekazanie  Terenu  budowy,  umowę  lub  umowy  ubezpieczenia  od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, 

w zakresie:

a.)od  ryzyk  budowlanych  (np.  CAR,  EAR  lub  CWAR)  z  sumą 

ubezpieczenia nie niższą niż Cena ofertowa brutto;
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b.)od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  Wykonawcy  z  tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co 

najmniej  szkody  poniesione  przez  osoby  trzecie  w  wyniku  śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, 

a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 

związku z  wykonywaniem robót  budowlanych i  innych prac  objętych 

przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  500.000 

zł /pięćset tysięcy złotych/

c.)ubezpieczenia  kadry,  pracowników  Wykonawcy  oraz  każdego 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),  a także wszelkich innych 

osób realizujących  w imieniu  Wykonawcy lub  Podwykonawcy roboty 

budowlane. 

2. Umowy  ubezpieczenia,  o  których  mowa  w  ust.1.  muszą  zapewniać 

wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt  umowy,  lub  umów,  o  których  mowa w ust.1.  w szczególności 

składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

4. Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i 

polisy  ubezpieczenia,  nie  później  niż  do  dnia  przekazania  Terenu 

budowy.  W  przypadku  uchybienia  przedmiotowemu  obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy 

do  czasu  ich  przedłożenia,  co  nie  powoduje  wstrzymania  biegu 

terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4, 

przedstawiając  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie 

umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności  kopię umowy i  polisy 

ubezpieczenia,  na  co  najmniej  miesiąc  przed  wygaśnięciem 

poprzedniej  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  niedokonania 

przedłużenia  ubezpieczenia,  przedłużenia  niezgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  ust.  1  –  4  lub  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę 

odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,  o  którym mowa w 

ust. 4., Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 

dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust. 1-4, 
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a  poniesiony  koszt  potrąci  z  należności  wynikających  z  najbliższej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca  nie  jest  uprawniony  do  dokonywania  zmian  warunków 

ubezpieczenia  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  wyrażonej  na 

piśmie.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1.Poza  przypadkami  określonymi  w  treści  niniejszej  umowy oraz  Kodeksie 

Cywilnym,  Zamawiającemu przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej 

umowy, w następujących przypadkach:

a)rażącego  naruszenia  przez  Wykonawcę,  jego  pracowników, 

współpracowników,  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców  lub  ich 

pracowników  lub  współpracowników,  warunków  niniejszej  umowy,  po 

uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczenia mu w tym celu 

co najmniej 3 dniowego terminu,

b)wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron powodujących niemożność 

ukończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  technicznych, 

technologicznych lub ekonomicznych,

c)niezgłoszenie przez Wykonawcę podwykonawcy, który faktycznie podejmuje 

prace na terenie budowy,

d)popadnięcie  przez  Wykonawcę  w  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu 

umowy tak dalece idące, że uzasadnia ono przypuszczenie, iż Wykonawca nie 

będzie w stanie ukończyć przedmiotu umowy w przewidzianym terminie.

e.)bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy 

niż  15  dni  robocze i  pomimo  dodatkowego  pisemnego  wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni  roboczych od dnia doręczenia 

Wykonawcy dodatkowego wezwania,

f.)z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął  robót  albo  pozostaje  w zwłoce z  realizacją  robót  tak  dalece,  że 

wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót, 

g.)nie  realizuje  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  Programu 

naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowień,
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h.)podzleca  całość  robót  lub  dokonuje  cesji  Umowy,  jej  części  bez  zgody 

Zamawiającego,

2.Wykonawcy  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  przypadku 

nieuzasadnionego  zalegania  przez  Zamawiającego  z  płatnościami  za  trzy 

kolejne faktury VAT.

3.W  przypadku  określonym  w  ust.  1  lit.  a  powyżej,  Zamawiającemu 

przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  usunięcia  Wykonawcy,  jego 

pracowników,  współpracowników,  podwykonawców  i  dalszych 

podwykonawców lub ich pracowników lub współpracowników z terenu budowy 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca poniesie również 

pełne koszty związane z zabezpieczeniem robót.

4.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Wykonawcy,  Wykonawca  na  własny  koszt,  w  terminie  7  dni  od  dnia 

prawidłowego  doręczenia  mu  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy, 

zobowiązany będzie do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko dotychczas 

wykonanych  robót.  Po  upływie  7  dni  od  dnia  prawidłowego  doręczenia 

Wykonawcy  oświadczenia  o  odstąpieniu  od  umowy,  Zamawiający  dokona 

odbioru  robót.  Wszelkie  koszty  związane  z  brakiem  prawidłowego 

zabezpieczenia  robót  lub  wynikłe  z  konieczności  nagłego  przerwania  ich 

wykonywania obciążą Wykonawcę.  Wykonawca udziela  rękojmi  i  gwarancji 

jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy.

5.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie 

którejkolwiek  ze  Stron,  postanowienie  ustępu  poprzedzającego  stosuje  się 

odpowiednio, z tą jednak różnicą, że termin zabezpieczenia robót może ulec 

wydłużeniu zależnie od okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, 

a  koszty  zabezpieczenia  jak  i  inne  koszty  wymienione  w  postanowieniu 

poprzedzającym Strony pokryją po połowie.

6.Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia przesłanki do odstąpienia od umowy.
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§ 12
Kary umowne

1.Wykonawca  zapłaci  Zamawiającego  kary  umowne,  w  następujących 

przypadkach i wysokości:

a)za  opóźnienie  lub  zwłokę  w  dochowaniu  terminów  pośrednich  realizacji 

umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ustęp 

1 umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki,

b)za opóźnienie lub zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy w wysokości 

0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ustęp 1 umowy za każdy 

dzień opóźnienia lub zwłoki,

c)za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w toku 

wykonywania prac w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa  w 

§  6  ustęp 1  umowy za każdy dzień  opóźnienia  lub  zwłoki  w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

d)za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto o którym mowa  w 

§  6  ustęp 1  umowy za każdy dzień  opóźnienia  lub  zwłoki  w stosunku do 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,

e)za  brak  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym 

Podwykonawcom  –  5.000  zł  za  każde  dokonanie  przez  Zamawiającego 

bezpośredniej  płatności  na  rzecz  Podwykonawców  lub  dalszych 

Podwykonawców,

f)za  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub 

dalszym Podwykonawcom 0,1% należnego Podwykonawcy wynagrodzenia 

zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

g)za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 

10.000,00  złotych  za  każdy  nieprzedłożony  do  zaakceptowania  projekt 

Umowy lub jej zmiany, 

h)za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 

podwykonawstwo  lub  jej  zmiany w  wysokości  5.000,00  złotych  za  każdą 

nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

i)w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  jej  wypowiedzenia  przez 

którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  -  w 

Strona 21 z 24



wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 

umowy,

j)w  przypadku  porzucenia  budowy  przez  Wykonawcę  rozumianego  w 

szczególności  jako  opuszczenie  terenu  budowy  lub  zaprzestanie 

wykonywania prac na czas dłuższy niż 7 dni roboczych – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia  umownego  brutto  określonego  w  §  6  ust.1  umowy  za 

każdorazowy przypadek

k)za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób 

wykonujących czynności wskazanego w §4  ust. 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 złotych brutto.

2.Zastrzeżone  kary  umowne  nie  wyłączają  możliwości  dochodzenia  przez 

Zamawiającego  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  wysokości 

przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3.Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie wyłącza obowiązku 

zapłaty kar umownych, a w szczególności kar umownych za opóźnienie lub 

zwłokę w realizacji lub zakończeniu przedmiotu umowy lub też za porzucenia 

budowy.

§ 13
Siła wyższa

1.Siła  wyższa  jest  to  zdarzenie  zewnętrzne  zarówno  w  stosunku  do 

Wykonawcy,  jak  i  Zamawiającego,  którego  Strony  nie  mogły  przewidzieć, 

któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 

uniemożliwia jednej ze Stron wykonanie w części lub w całości jej zobowiązań. 

2.Działanie Siły Wyższej może spowodować przesunięcie odpowiednich terminów 

wykonania przez Strony ich obowiązków o czas jej trwania.

3.Pod rygorem odpowiedzialności  kontraktowej  pomimo wystąpienia przypadku 

Siły  Wyższej,  Strona  stojąca  w  jej  obliczu  zobowiązana  jest  niezwłocznie 

poinformować  drugą  Stronę  o  zaistniałej  sytuacji,  naturze  problemu, 

przewidywanym  czasie  trwania  oraz  przewidywanych  konsekwencjach,  jak 
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również podejmie wszelkie niezbędne i możliwe w danej sytuacji działania w 

celu zminimalizowania szkody.

§ 14
Postanowienia końcowe

1.Wykonawca  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego   nie  może 

przenieść  ani  obciążyć  jakichkolwiek  praw lub  obowiązków wynikających z 

niniejszej  Umowy,  ani  jakiejkolwiek  jej  części,  w  tym  dokonać  przelewu 

przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

2.Wszelkie  powiadomienia  dokonywane  na  mocy  niniejszej  Umowy  będą 

przekazywane  w  formie  pisemnej  na  adresy  podane  powyżej  lub  na  inne 

adresy,  które  zostaną  podane  do  wiadomości  jednej  Strony  przez  drugą 

Stronę.  Dopuszcza się powiadomienia za pomocą  poczty elektronicznej,  z 

zastrzeżeniem, że powiadomienie drogą elektroniczną  wymaga potwierdzenia 

pisemnego.

3.Do  kierowania  i  koordynowania  spraw  związanych  z  realizacją  przedmiotu 

Umowy Strony wyznaczają następujące osoby (Przedstawiciele):

a.Zamawiający:
_________________
tel._________________; e-mail: __________

b.Wykonawca:
________________
tel._________________; e-mail: ___________

Strony  wyposażają  swoich  Przedstawicieli  we  wszystkie  niezbędne 

kompetencje (wskazane w pełnomocnictwie załączonym do niniejszej Umowy) 

konieczne do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy odpowiednio 

według niniejszej Umowy za wyjątkiem zmiany niniejszej Umowy.

4.Zmiana  przedstawiciela  przez  Wykonawcę  wymaga  pisemnego 

poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie.
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5.W razie niewłaściwego wykonywania lub uchylania się przez Przedstawiciela 

Wykonawcy od  powierzonych  mu obowiązków lub  w  innym uzasadnionym 

przypadku, Zamawiający może żądać jego natychmiastowego odwołania.

6.Strony zobowiązują się do traktowania jako poufnych wszystkich uzyskanych 

w  związku  z niniejszą  Umową  dokumentów  oraz  informacji  odnośnie 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz zachowania ich w tajemnicy w czasie i w 

okresie po realizacji Przedmiotu umowy a w szczególności informacji prawnie 

chronionych stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy.

7.Jakakolwiek zmiana niniejszej Umowy lub jej wypowiedzenie lub odstąpienie 

od niej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie 

z tym prawem.

9.Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Wykonawczej lub powstałe w 

związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub 

rozwiązania  będą  kierowane  i  ostatecznie  rozstrzygane  przez  sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Postępowanie sądowe nie 

spowoduje wstrzymania realizacji robót wynikających z niniejszej Umowy oraz 

naliczania kar umownych związanych z brakiem terminowej ich realizacji.

10.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.

____________________                                   ____________________

Wykonawca                                                         Zamawiający

.
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