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W Z Ó R   U M O W Y  

 

Zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Mirosławiec  pomiędzy: 

 

Samorządowe Przedszkole „SŁONECZKO” w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12, 78 – 650 Mirosławiec,  

 

Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym 

 

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 

 

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

 

a 

..................................................................................................................................................... 

 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez : 

 

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

 

łącznie w treści umowy zwane „STRONAMI” 

 

treści następującej: 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na zadaniu 

inwestycyjnym p.n.: „Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku 

Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe i modernizacja 

instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji 

fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek w budynku Samorządowego Przedszkola 

„Słoneczko” w Mirosławcu” 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45000000 – 7  Roboty budowlane. 

 45310000 – 3    Roboty instalacyjne elektryczne. 

 45330000 – 9   Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne.  

 39150000 – 8  Różne meble i wyposażenie. 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają: 

 oferta cenowa stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

 wszystkie postanowienia opisane w SIWZ na podstawie której podpisano niniejszą umowę.  

§ 2 

 

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ........................ roku. Termin wykonania 

przedmiotu umowy Strony ustalają na ………………. dni kalendarzowych liczonych od dnia 

przekazania placu budowy.  

Przez termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć:  

- wykonanie robót, 

- zgłoszenie ich do odbioru Zamawiającemu, 

- powiadomienie przez Wykonawcę inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 ust. 1 o zakończeniu 

całości robót, 
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-   uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego potwierdzenia zakończenia robót przez inspektora 

nadzoru wymienionego w  § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

3. Jeśli potwierdzenie inspektora nadzoru wymienionego w § 4 ust. 1 zawiera sformułowanie 

„Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót przez 

wykonawcę z dnia....” wówczas należy przyjąć, że termin zgłoszenia jest terminem zakończenia 

całości robót rozumianym zgodnie z ust. 1 pod warunkiem zapisanym w § 7 ust. 5.                  

 

§ 3 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu .................................................................. 

 

§ 4 

 

1. Ze strony Zamawiającego upoważnionym do współdziałania przy wykonywaniu umowy są 

następujący pracownicy Zamawiającego: 

 

a) ............................................................... Telefon kontaktowy: ………………………… 

b) ............................................................... Telefon kontaktowy: ………………………… 

c) ............................................................... Telefon kontaktowy: ………………………… 

 

2. Ze strony Wykonawcy upoważnionym do współdziałania przy wykonaniu umowy jest  

 

a) ............................................................... Telefon kontaktowy: ………………………… 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć teren na czas prowadzenia robót.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z 

odpadami budowlanymi w trakcie realizacji roboty budowlanej. 

 

§ 6 

 

Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych 

przez siebie). 

§ 7 

 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy zgodny z 

ofertą cenową stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy, dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik do SIWZ na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy). 

 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót w formie pisemnej a Inspektor nadzoru 

dokona potwierdzenia zgodnie z § 2 ust. 3. Dokonanie tego potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do pisemnego żądania 

od Zamawiającego dokonania czynności związanych z przeprowadzeniem odbioru końcowego robót. 
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3. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę odbioru 

końcowego robót. 

 

4. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został 

wykonany zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od odbioru i traktuje, 

iż zapisy § 2 ust. 1 i 3 nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, nie wykonano robót w 

terminie zgłoszenia ich przez Wykonawcę. 

 

5. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć 

wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami opisanymi 

w § 2 ust. 1.  

 

§ 8 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe łącznie w wysokości............................zł (cena łącznie z podatkiem VAT) (słownie: 

............................................................................................), które obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy.   

 

2.  Na łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy składa się wynagrodzenie: 

 

a) za wykonanie: „Przystosowanie części pomieszczeń piwnicznych w budynku 

Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu na cele użytkowe” w 

wysokości: …………………….zł (cena łącznie z podatkiem VAT). 

 

b) za wykonanie: „Modernizacja instalacji elektrycznej, instalacji oświetleniowej, 

rozdzielnicy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz przebudową łazienek w 

budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” – I etap” w wysokości: 

…………………… zł (cena łącznie z podatkiem VAT).  

 

2. Faktury należy wystawić na Samorządowe Przedszkole „SŁONECZKO” w Mirosławcu, ul. 

Zamkowa 12, 78 – 650 Mirosławiec, Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym, Osiedle XXX – 

lecia LLP 9. 

 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego 

na podstawie niniejszej umowy. 

 

4. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

§ 9 

 

1. Rozliczenie robót nastąpi dwoma fakturami, tj. jedną fakturą częściową i fakturą końcową. 

2. Faktura częściowa zostanie wystawiona po zrealizowaniu minimum 50% robót. Zostanie ona 

uregulowana  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru częściowego potwierdzającym zrealizowanie 

robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym podpisanym i zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie komisyjnego odbioru robót i 

obiektu oraz podpisanie bezusterkowego protokołu.  
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4. Termin płatności faktury końcowej wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Płatności, o których mowa powyżej będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur, w całości lub w części – w 

przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 

umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

8. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą 

przedstawione Zamawiającemu, jako załącznik do faktury VAT: 

1) protokół odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione 

wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców; 

2) kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez 

Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich 

roboty, dostawy i usługi; 

3) kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem terminu 

płatności oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z 

płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców.  

9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 7 

pkt 1) – 3), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, 

o których mowa w ust. 7 pkt 1) – 3), nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 

terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w 

przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

11. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty 

wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z 

zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata wg ust. 10 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 10. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od 

daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, 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 dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
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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. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, o których mowa  w ust. 10, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

16. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności bieżącej faktury – w całości lub 

w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu 

opóźnienia w zapłacie. 

§ 10 

 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej  z projektem umowy. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu 

umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do 

umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na 

zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:  

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania 

robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót 

wynikająca z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co 

wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe); 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi 

być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) terminy odbioru robót – muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy 

odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą; 

5) termin wystawienia faktury – nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót; 

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

wystawienia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w 

taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres zlecony Podwykonawcy). 

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie może 

zawierać postanowień: 
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1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego; 

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w 

formie potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  o wartości większej niż 

50 000 zł. 

7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo.  

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy Podwykonawców. 

10. Niezależnie od postanowień §10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, 

Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Bez 

zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 

Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez Podwykonawców, na 

których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się 

odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego 

Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót 

budowlanych.  

 

§ 11 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego w następujących sytuacjach: 

1) wystąpi  istotna zmiana okoliczności, powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności; 

2) wszczęcie postępowania upadłościowego lub otwarcie likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy; 

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie; 

4) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy; 
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5) wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 10 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

6) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 10 dni kalendarzowych; 

7) sposób realizacji umowy nastąpił z usterkami lub niezgodnie ze sztuką budowlaną, co 

uniemożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; 

8) Wykonawca nie przestrzega innych postanowień umowy.  

W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 11 ust.1 pkt 2 – 8 

Zamawiający odstąpi od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

powyższych okoliczności. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 1 pkt 1), kiedy przedmiotowe koszty 

poniesie Zamawiający. 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), a 

Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych. 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy.   

 

§ 12 

 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w 

wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od 

dnia następnego od dnia, w którym minął termin wyznaczony przez Zamawiającego; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

kwoty wynagrodzenia umownego brutto; 

4) za niedostarczenie w terminie harmonogramu finansowo – finansowego w wysokości 300 zł 

za każdy dzień zwłoki; 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości: 5 000 zł za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany; 

6) za nieprzedłożenie w terminie określonym w §10 ust. 3 oraz ust. 6 poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 500 

zł za każdy dzień zwłoki; 

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawcy z 

Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu 

zapłaty do dnia zapłaty; 

8) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom – 

10 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

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

wynagrodzenia. 

5. W przypadku nie usunięcia wad z tytułu gwarancji w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego lub stwierdzonych w okresie rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie 

wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia. 

I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:   

1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia 

podstawowego; 

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających 

realizację robót będących przedmiotem umowy; 

3) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

4) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających; 

5) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub 

uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót 

mających wpływ na termin wykonania umowy; 

6) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia; 

7) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności 

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu; 

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, 

kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

e) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy; 

f) pojawienie 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; 

g) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących 

urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej; 
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h) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron 

umowy; 

i) niemożliwości wykonania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania 

robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

k) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

l) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej 

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 21.3.1. termin 

realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania 

tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony 

przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

a) zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, 

o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie 

wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. 

III. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy: 

a) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o 

kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; 

 jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o 

kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone (proporcjonalnie do 

zakresu wykonanych prac), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

c) zmiana Podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.  

3. Wszystkie powyższe postanowienia, opisane w punktach: I – III stanowią katalog zmian na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażania takiej 

zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie 

obowiązkiem Zamawiającego. 

4. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez obie Strony aneksu do umowy, na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

         

                                                                        § 14 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy od 

dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt każdą wadę roboty 

będącej przedmiotem umowy. Termin usunięcia wady w każdym przypadku zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. 
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5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy przez 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy 

bez wad i usterek.  

 

§ 15 

 

1. W okresie trwania gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 

stwierdzonych usterkach w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w stosownym protokole. 

 

2. Jeżeli usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. 

 

3. Jeżeli usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, Wykonawcy w takim 

przypadku nie przysługuje wynagrodzenie. 

 

4. Strony ustalają, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego 

wykonania robót 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wykonania zadania, tj. kwotę 

...................(słownie:...........................................), co stanowi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.  

 

5. Zamawiający zwróci dla Wykonawcy : 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 

 

b) 30 % wartości zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w terminie 15 dni  po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres ich 

obowiązywania nie może być krótszy niż terminy wskazane w ust. 5. W przypadku zamiaru 

przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniżeli terminy wynikające z ust. 5, 

Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do 

przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie 

terminu wykonania umowy, pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 5 i przedłożenia 

Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie.  

 

§ 16 

 

Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi Normami 

Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną. 

 

§ 17 

 

Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu Stron w zakresie 

SIWZ i złożonej oferty wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy. 

 

§ 18 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 19 

 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 20 
 

Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, a nie 

mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

Wszystkie załączniki do umowy stanowią  jej integralną część. 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Karta Gwarancyjna, 

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa,  

Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

 

     .................................................                                          ................................................................ 

         W Y K O N A W C A                                                            Z A M A W I A J Ą C Y 


