
UMOWA Nr…… (PROJEKT)  
 
zawarta w dniu ………………pomiędzy  
Szkołą podstawową im Władysława Broniewskiego w Oleśnie, ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno  zwaną dalej 
„Zamawiającym” 
reprezentowaną przez: 
Jarosława Bartonia – Dyrektora Szkoły  
a  …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1...................................................................................................................................................... 
2. .................................................................................................................................................... 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. 
poz.1986 t.j.) i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1  

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na Remoncie 
elewacji budynku Szkoły Podstawowej  w Oleśnie oraz budynku Oddziału Przedszkolnego w Ćwikowie.  
2.  Szczegółowy zakres i opis  robót stanowiący podstawę ich realizacji zawarty jest w: 

a) przedmiarze robót,  
d) kosztorysie  ofertowym Wykonawcy,  
f)  pozostałych dokumentach stanowiących integralną część dokumentacji przetargowej.  

3. Przedmiot umowy winien zostać wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, wyżej 
wskazaną dokumentacją, przepisami i obowiązującymi w tym zakresie normami budowlanymi, warunkami  
i przepisami BHP, zasadami wiedzy technicznej i fachowej oraz sztuki budowlanej, warunkami techniczno-
organizacyjnymi, które obowiązywać będą na placu remontu oraz wyłącznie przy użyciu materiałów 
posiadających stosowne dopuszczenie do stosowania w tego typu robotach i obiektach– co potwierdzać będą 
Europejska Ocena Techniczna EOT, znakowanie CE itp. 

4. Wykonawca oświadcza, że ujawniona w postępowaniu przetargowym dokumentacja jest wystarczająca do 
kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń, wycenił w ofercie wszelkie 
ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia oraz znany jest mu teren gdzie zamówienie 
będzie realizowane oraz wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na realizację zamówienia. 

 
§ 2  

Warunki zatrudnienia 
1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy osób wykonujących 
czynności polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych. 

2. W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany  
w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby 
wykonujące określone czynności, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia wraz z wykazem 
obejmującym wymiar etatu i  liczbę osób  zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest  
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. 3.8.3 SIWZ w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.  

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu nieprzedłożenia dokumentów, o których 
mowa w w ust.3 pkt.1) oraz niespełnienia  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 lit. g) umowy. 

 
 
 
 



§ 3    
Podwykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia sam, bez udziału Podwykonawców. 
 

(poniższy zapis stosowany  -w przypadku informacji o podwykonawcach - złożonej w formularzu oferty)  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z udziałem podwykonawców wskazanych  

w niniejszej umowie. 
2. Przez podwykonawcę strony rozumieją osobę fizyczną lub prawną, zaakceptowaną przez Zamawiającego,  

z którą Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu umowy z zakresu dostaw, usług lub robót 
budowlanych. 

3. Szczegółowe informacje odnoszące się do podwykonawców (adresy, telefony, faks, przedstawiciele itp.) oraz 
zakres robót, który zostanie wykonany przy udziale podwykonawców, zawarto z załączniku do umowy – wykaz 
podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.  

5. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, 
aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wobec 
Zamawiającego. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie zamówienia. 

 
§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 
1.1  przekazanie terenu remontu,  rozpoczęcie robót  – w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 
(z uwagi na specyfikę pracy administracji Urzędu Gminy  Zamawiający przewiduje 3- etapowe udostępnienie pomieszczeń 
stanowiących przedmiot remontu). 
1.2     zakończenie robót max: 
-– Wymagany termin realizacji zamówienia:  
-– w terminie do 90 dni  od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj.  do dnia  ………….2019r. 

 
§ 5  

Organizacja remontu 
1. Korespondencja i ustalenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą przez Strony  

za pośrednictwem osoby wyznaczonej do koordynacji robót i Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
2. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 

wykonawczego.  
Wykonawca ustanawia  
-kierownika budowy w osobie: ……………………………,  

3. Wykonawca zabezpieczy teren remontu podczas realizacji poszczególnych robót przed dostępem osób 
trzecich oraz umożliwi wstęp na teren remontu wyznaczonym pracownikom Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania właściwego porządku na terenie placu remontu oraz  zapewni 
sukcesywny wywóz elementów pozostałych: gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko, lub 
utylizację zgodnie z wymogami prawa. 
5. Zamawiający ustanawia koordynatora robót z ramienia Zamawiającego w osobie: ………………………...  
6.  Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie:  ……………………………………….. .  

 
§ 6 

Współpraca stron 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) zgłoszenia gotowości do przekazania terenu remontu w terminie 7 dni od podpisania umowy, 
b) wskazanie Wykonawcy miejsc przyłączeń do sieci elektrycznej i wodociągowej, 
c) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
d) dokonanie odbioru robót zanikowych lub uzgodnionych etapów robót niezwłocznie po ich zakończeniu oraz 

odbioru końcowego, 
e) dokonywanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy - zgodnie z wystawioną fakturą, potwierdzonymi 

protokołami odbioru.  
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zatrudnienia na czas realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
polegające na bezpośrednim, fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, 

b) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru  
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości jego przekazania przez 
Zamawiającego, 

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedmiarem robót, uzgodnieniami powstałymi na etapie realizacji 
pomiędzy stronami umowy oraz  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa; 

d) prowadzenie robót z zachowaniem aktualnych przepisów BHP; 



e) używanie wyłącznie materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, zgodnych z założeniami przyjętymi w dokumentacji projektowej – posiadających  odpowied-
nie  atesty i certyfikaty; 

f) umożliwienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi sprawującemu nadzór autorski oraz 
Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz 
zastosowanych materiałów, 

g) bieżącego dostarczania do weryfikacji Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych 
materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat i innych dokumentów pozwalających na ocenę 
właściwości i parametrów jakościowych  elementów, 

h) zawiadomienia Inspektora nadzoru i Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia oraz zakończeniu wykonania 
robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i) uzyskania zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego na wprowadzenie rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót, 

j) przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu  wraz z kompletem dokumentów koniecznych do odbioru 
końcowego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2018. 1202. t.j.),  

k) utrzymanie na własny koszt terenu robót w porządku i czystości oraz uprzątnięcie na własny koszt terenu 
robót po zakończeniu prac,  

l) zabezpieczenie na własny koszt terenu remontu przed kradzieżą i zniszczeniem; 
m) przestrzeganie szczegółowych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie realizacji etapów remontu, 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. 
4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w pkt 3., będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą wartości Umowy, wykonanie tych robót musi być 
poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z § 8 pkt. 
II Umowy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie remontu na zasadach ogólnych od 
dnia protokolarnego przejęcia terenu remontu  od Zamawiającego do chwili oddania obiektu. 

 
§ 7 

Odbiory robót 
1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) 1- den odbiorów częściowy, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy,  
4) odbiór ostateczny  po okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego  
w terminie do 2 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. W przypadku nie zgłoszenia do odbioru tych 
robót wykonawca na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego będzie zobowiązany na własny koszt do ich 
odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.  
3. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących rozliczeń w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę.  
4. Przed rozpoczęciem odbioru częściowego Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania umowy.  
5. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu zrealizowanego przedmiotu umowy po sprawdzeniu 
jego należytego wykonania. 
6. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej. Zamawiający 
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości do odbioru. 
7. Z zawiadomienia o zakończeniu robót objętych umową i zgłoszeniu do odbioru końcowego przedmiotu umowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych art. 57 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo budowlane. 
8.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli termin usunięcia 
wad przekroczy ustalony termin zakończenia robót określony w § 4 ust.1 pkt 1.2 umowy Zamawiający 
zastosuje  ustalenia § 11 niniejszej umowy; 

 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
       a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
       b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, a w przypadku odbioru końcowego ewentualne  terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych przy odbiorze wad. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.  

12. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru aż do czasu usunięcia wad. 



13. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego  
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w. protokole usunięcia wszystkich wad 
stwierdzonych w tym odbiorze. 

14. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w celu 
stwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi. Z odbioru zostanie 
sporządzony protokół odbioru. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót w terminie do 
15 dni od dnia  upłynięcia terminu rękojmi określonego w umowie. 

15.  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie  rękojmi Zamawiający może 
wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z rękojmi. 

 
§ 8  

Zapłata wynagrodzenia 
I Zasady ogólne 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają szacunkowe 

wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą na kwotę w wysokości:   
netto:         ………..   PLN 

              VAT:          ………… PLN 
             brutto:        …………  PLN             
słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………...  
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy. 
3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót budowlanych, 

ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów  
i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 
podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej. 

5. Odbiór robót i rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy  nastąpi w dwóch  etapach: 
- etap I    - częściowy, 
- etap II   - końcowy. 

6. Wynagrodzenie  za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane ustalone będzie kosztorysem 
powykonawczym, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową -na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, 
zgodnie z Protokołami odbioru robót. 

7. Wystawianie rachunku lub faktury  końcowej za wykonanie całości zakresu rzeczowego umowy    nastąpi na 
podstawie podpisanego przez powołaną komisję  zamawiającego oraz przedstawicieli Wykonawcy protokołu 
odbioru robót  potwierdzającego prawidłowe wykonanie całości zakresu rzeczowego stanowiącego przedmiot 
umowy. 

8. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem 
ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy. 

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili 
powstania obowiązku podatkowego.  

10. Płatności realizowane będą  w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 
wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach 
wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót. 
 
II. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy nie ujęte 

w Kosztorysie ofertowym  
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 7  pkt 3 zostanie 
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a) jeżeli roboty wynikające z § 6  pkt 3  Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu 
ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą  
i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z § 6  pkt 3  z zastosowaniem metody, o której mowa  
w pkt a) Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 
Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich 
cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc,  
w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w pkt 1 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, 
o których mowa w § 3  pkt 3. Umowy przed rozpoczęciem tych robót. 

 
 



§ 9 
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości obejmującej cały przedmiot niniejszej umowy na okres 
……….. miesięcy (określony przez wykonawcę w ofercie) liczony od daty podpisania końcowego protokołu 
odbioru  
2. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, 
a   także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części.  
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady      
    zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający  
z      przeznaczenia rzeczy, albo  jeżeli  wykonany  przedmiot  umowy  nie  ma  właściwości,  które  zgodnie   
z dokumentacją   robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.  
4. W ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji po stwierdzeniu w przedmiocie umowy wad Zamawiający 
jest   uprawniony żądać ich usunięcia na koszt Wykonawcy.  
5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić będzie      
    do 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej – zaś  
w okresie   gwarancji termin ten będzie wynosił 14 dni licząc od daty skutecznego zawiadomienia Wykonawcy  
o wadzie.  
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich usunięcia  
    w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko.  
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy 
wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie 
na nowo     od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant 
wymienił część    rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.  
8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił      
   wadę przed upływem tego terminu.  
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za        
   wady fizyczne przedmiotu umowy.  
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych robót, a także ich wykonanie      
    zgodnie z niniejszą umową, całością dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy oraz obowiązującymi      
    przepisami.  
11. Okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ……. miesięcy (zgodnie z okresem udzielenia gwarancji) 
od    daty podpisania końcowego protokołu odbioru.  
12. Z zastrzeżeniem ust. 13 w przypadku ujawnienia wad w terminie przysługiwania Zamawiającemu uprawnień  
z tytułu rękojmi Zamawiający może wedle swojego wyboru:  
     a) żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie, wyznaczonym zgodnie z ust. 5 bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów,  
     b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 
technicznej.  
13. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z jego      
    przeznaczeniem lub w sposób istotny ograniczają osiągnięcie określonych dokumentacją projektową   
    parametrów Zamawiający może według swego wyboru odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe   
    organy nadzoru i inspekcji lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.  
14. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze wynosić będzie  
    do 14 dni od ich protokolarnego stwierdzenia, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej, zaś w 
okresie wykonywania rękojmi termin ten będzie wynosił 14 dni licząc od daty skutecznego zawiadomienia 
Wykonawcy o wadzie. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio.  
15. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania  
    czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.  
 

§ 10 
Kary umowne i odszkodowanie 

1.Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
   1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w § 8 ust.1  za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w  § 4 ust.1 pkt. 1.2  terminu 
zakończenia robót, jeżeli ukończenie robót jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości  
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust.1  niniejszej umowy za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od terminu ustalonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność    
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto  określonego w § 8 ust.1  niniejszej umowy. 

     d) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub  
         dalszym Podwykonawcom w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie (w przypadku ich udziału). 
    e) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  
lub jej zmiany, w wysokości 2.000 zł za każde zdarzenie (w przypadku ich udziału). 



       f) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 3.8.3 SIWZ w terminie wskazanym   
       przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na  
       podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy     
       stwierdzony przypadek, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia       
       umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy KodeksPracy,     
       umową cywilnoprawną.  

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w zgłoszeniu gotowości do przekazania terenu budowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 8 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w przystąpieniu przez Zamawiającego do odbioru robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 8 ust.1,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych 
w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu    
    wynagrodzenia. 

§ 11 
Odstąpienie od umowy 

1. W przypadku istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczania kary Zamawiającemu i dochodzenia 
odszkodowania z tytułu odstąpienia od umowy.  
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i w postanowieniach umowy Zamawiającemu 
przysługuje w szczególności prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

1) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy,  
3) Wykonawca nie rozpoczął czynności dotyczących realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty 

przekazania terenu budowy,  
4) Wykonawca przerwał, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy, a przerwa trwa dłużej 

niż 30 dni,  
5) Nastąpi rażące naruszenie warunków umowy w szczególności, gdy Wykonawca realizuje roboty 

przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego, 
nieterminowo, niezgodnie z harmonogramem lub w innych przypadkach określonych w umowie. Do skuteczności 
odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego 
terminu na usunięciem stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego 
terminu.  

6) Wykonawca własnymi pracownikami lub pracownikami podwykonawcy będzie się posługiwał w realizacji 
zamówienia bez zawarcia z nimi (lub zawarcia przez podwykonawcę) umów o pracę – pomimo, iż świadczą oni w 
okolicznościach sprawy pracę w warunkach, o których mowa w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

7) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania zapłaty bezpośredniej przez Zamawiającego 
Podwykonawcy bądź konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy  
w sprawie zamówienia publicznego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu 
Umowy o podwykonawstwie, których przedmiotem są dostawy lub usługi (w przypadku udziału podwykonawców).  
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec 
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy.  
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności.  
5. Zamawiający może również rozwiązać umowę jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 
w art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych.  
6. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca obowiązany jest:  
a) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale Komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z której 
przyczyn doszło do rozwiązania lub odstąpienia od umowy,  

c) sporządzić wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń nie zużytych i zostawionych na budowie,  
d) zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających.  

2) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za 
roboty, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia. Przy rozliczeniach wzajemnych potrącone 
zostaną należne kary naliczone zgodnie z § 11 niniejszej umowy.  

3) W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
Zamawiający jest obowiązany dodatkowo:  



a) zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające,  
b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór plac remontu.  

 
§ 12 

Warunki zmiany umowy 
1. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, w następujących przypadkach: 
1) zmiana terminu realizacji zamówienia poprzez jego wydłużenie/przesunięcie w czasie – może nastąpić za 

zgodą Stron z powodu:  
a) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - przedłużenie terminu o tyle dni ile trwało wstrzymanie robót, 

b) wystąpienia warunków uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych, w tym:   
- nieprzekazanie przez Zamawiającego pomieszczeń stanowiących kolejny etap remontu, 

2)  zmiany umowy w zakresie osób: 
a) zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia  Podwykonawcy, w tym w przypadku gdy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy:  
a) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za 
wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku  
z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności 
wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zmiany treści umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane aneksem 
do umowy, za wyjątkiem: 

1) zmiany osób wymienionych w §5 umowy. 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca jest zobowiązany  
w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia  

w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do występowania na drogę 
sądową.   

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla 
zamawiającego i 1 dla wykonawcy. 

 
2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 

1)  Polisa ubezpieczeniowa,  
2)  Kosztorys ofertowy 
3) Wykaz podwykonawców ( w przypadku złożonej w ofercie informacji). 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                      WYKONAWCA 
…………………………………… ……………………………………. 
 
………………………………….. …………………………………….. 
 


