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Zał. nr 8 

UMOWA – projekt   

 

zawarta w dniu …………. 2019 r. w  Jarosławiu pomiędzy: 

Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, ul. Morawska 2, 37-500 Jarosła wiu 

reprezentowaną przez: 

Komendanta KP PSP  -   bryg. Krzysztofa Kowala 

przy kontrasygnacie Skarbnika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony  

a 

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

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

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony. 

 

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Strony 

zawarły umowę następującej treści: 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia pn.: 

„Program robót remontowych zaplecza użytkowego w budynku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu” w formie zaprojektuj i wybuduj. 

Zadanie należy wykonać zgodnie z założeniami i wytycznymi znajdującymi się Programie 

Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym integralną część umowy. 

 

Wspólny słownik zamówień (CPV): 

30000000-9  
Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i  

pakietów oprogramowania 
         30200000-1  Urządzenia komputerowe 

        31000000-6   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 

        31500000-1   Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

       32000000-3    Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
        39100000-3       Meble 

44000000-0  
Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla    
budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45500000-2 
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia 
robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 

48300000-1 
Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów, rysowania, 
odwzorowywania, tworzenia harmonogramów i produkowania 

48700000-5 Pakiety oprogramowania użytkowego 
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2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

- Remont i wyposażenie Pomieszczenia Stanowiska Kierowania w meble oraz 

dostarczenie nowoczesnego sprzętu ICT                                                                                                                                                                 

- W pomieszczeniach uwzględnionych remontem zmianę podłóg oraz malowanie ścian                                

- W jednym z pomieszczeń zaaranżowanym na sanitariat należy dodatkowo wykonać 

sufit podwieszany z kasetonów,  

- Modernizację sieci wodociągowej i elektrycznej,                                                                                       

- Wymianę oświetlenia (LED). 

 

Całość wyposażenia powinna być zgodna z Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz 

założeniami i preferencją Zamawiającego. 

 

 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja 

projektowa. 

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, 

stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiającemu służy prawo wyboru 

rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia. 

5. Roboty nie objęte dokumentacją przetargową, a których konieczność wyniknie w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu 

oferty przez Wykonawcę, traktowane będą przez Strony jako roboty dodatkowe i mogą 

być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na roboty 

dodatkowe.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją 

przetargową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót: 

a. będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 

obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 

niniejszego paragrafu, 

b. spowoduje obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy i/lub  poprawienie parametrów 

technicznych. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy 

(roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu. 

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej, w szczególności gdy ww. zmiany:  

a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatacje i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) spowodują poprawienie parametrów technicznych, 

c) będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów 
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9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy na skutek wprowadzenia robót zamiennych oraz ograniczenia zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), bez wynagrodzenia i 

odszkodowania dla Wykonawcy za niewykonane roboty, w oparciu o protokół 

konieczności na podstawie kosztorysu różnicowego uwzględniającego ceny jednostkowe 

i wskaźniki wynikające z oferty Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

11. Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom 

określonym w ustawie – Prawo budowlane i Prawo Ochrony Środowiska. 

12. Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową, to koszty 

wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę. 

 

§ 2. 

Terminy realizacji: 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:  

- rozpoczęcie robót – od 9 sierpnia 2019 r. 

- zakończenie robót – do 31 października 2019 r. 

2. Zamawiający określa warunki płatności w   § 8 pkt 1. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni przed umownym 

terminem rozpoczęcia robót. 

4. Poszczególne roboty składające się na całość zamówienia należy wykonać  

w terminach określonych w załączonym do niniejszej umowy harmonogramie rzeczowo-

finansowym. 

5.  

Zmiany w umowie: 

 

6. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, 

które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.  

7. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: 

 a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana 

kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SIWZ po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność 

przerwania robót, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika 

budowy lub w oparciu o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza 

możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni 

w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury), 

c) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było 

przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie 

objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach 

finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres 

niezbędny do realizacji tych robót, 

d) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić 

wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego 

rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń 

podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót, 
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e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego lub osób trzecich ( w tym również trudnej sytuacji finansowej 

Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi); 

f) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej 

do przewidzenia, 

g)  wprowadzenia robót zamiennych, w szczególności w sytuacjach: 

 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego, 

 aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

 wad dokumentacji projektowej, 

h) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych                             

w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub                                  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

i) dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego                                          

w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, 

j) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a 

także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 

prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów, 

k) gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmiany w zakresie wynagrodzenia umownego. W przypadku ograniczenia lub 

rezygnacji z części umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo 

korekty wartości przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu 

ofertowego. 

8. Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie 

strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie 

zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają 

sporządzenia i zawarcia aneksu do umowy. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartej przez 

Zamawiającego umowy (oraz jej zmian) o dofinansowanie zadania lub wytycznych 

dotyczących realizacji projektu. 

10. W sytuacjach opisanych w ust. 2 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga 

pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez 

Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

11. Powiadomienie o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 14 dni przed 

ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i przekazać go Zamawiającemu 

zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie oraz w: 

1) Programu Funkcjonalno – Użytkowego – stanowiący integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz umowy,  

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z załącznikami, 

3) ofercie Wykonawcy, 

     - stanowiącymi  integralną część umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót                       i 

terenem budowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w ramach prowadzonych na podstawie niniejszej umowy robót bądź w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

oryginał ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej co najmniej przez 

przewidziany w umowie okres wykonywania robót oraz zdeponować u Zamawiającego 

kopię ww. dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Suma 

ubezpieczenia robót nie może być niższa niż wartość umowy brutto. W przypadku 

przedłużenia okresu wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć 

okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, przedstawić 

Zamawiającemu przed upływem ważności polisy oryginał polisy dotyczącej 

przedłużonego okresu ubezpieczenia robót oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej 

polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

5. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, powinno spełniać następujące warunki: 

1) Ubezpieczenie powinno odnosić się do całości prowadzonych robót,       z włączeniem 

wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych Umową. Suma ubezpieczenia 

wynikająca z polisy będzie odpowiadała wartości umowy brutto. Ubezpieczonymi w 

ramach polisy będą Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy i wszystkie inne 

podmioty formalnie zaangażowane w realizację przedmiotu umowy.  

2) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wraz z polisami dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności składek. W przypadku zapłaty składek na raty 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających 

dokonanie płatności składek najpóźniej na 7 dni przed wymaganym terminem płatności. 

3) Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych 

oraz żądania wprowadzenia do nich zmian, o ile zmiany takie nie wykraczają poza 

przyjęte standardy rynkowe. 

6. W przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3, 

Zamawiający uprawniony jest do zawarcia umowy ubezpieczenia zadania na koszt 

Wykonawcy. 

7. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy OC                   

w terminach, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną, o 

której mowa w § 12 ust. 2 pkt c umowy. 

8. W przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie opiewa na pełną wartość szkody w  mieniu, 

Wykonawca pokryje koszt ewentualnej różnicy w szkodzie z własnych środków 

pieniężnych. 

9. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, aby niżej wymienione 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywały osoby, które będą 

zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (w przypadku realizacji zamówienia 

przy udziale podwykonawców) za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę: 

- kierowanie robotami przez osobę/y posiadającą/e wymagane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:  

   1)  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

   2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

                i elektroenergetycznych,  

3) w zakresie instalacji sanitarnych. 

10. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji 

zamówienia trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby 

zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu 

pracy.  

11. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

PZP: 
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1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, złoży w stosunku do siebie jak i swoich 

podwykonawców pisemne oświadczenie (wykaz osób), zawierające informacje 

dotyczące ogólnego stanu zatrudnienia przy danej inwestycji  

(z podaniem imienia, nazwiska i czynności), oraz dokona jego aktualizacji  

w razie konieczności zastąpienia wskazanych osób. 

2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 

kopie umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi 

prace w zakresie przedmiotowego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o 

ochronie danych osobowych.  

3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu lub kopii umów 

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o 

pracę.  

12. Zamawiający posiada następujące uprawnienia w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP 

oraz może stosować następujące sankcje za niespełnienie tych wymagań. 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w celu 

zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są 

osobami wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

Osoby kontrolowane przez Zamawiającego są zobowiązane podać imię i nazwisko. 

2) W przypadku odmowy podania danych umożliwiających Zamawiającemu identyfikację 

osób realizujących przedmiot zamówienia, Zamawiający wezwie kierownika budowy 

do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac, aż do momentu wyjaśnienia 

podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego wyjaśnienia 

wskazującego dane osób, które odmówiły podania danych osobowych podczas kontroli 

Zamawiającego 

3) W przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem, 

Zamawiający zastosuje kary Umowne, określone w § 12 umowy.  

13. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia pojawią się ewentualne wskazania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one przykład minimalnych 

standardów jakości i Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych tj. o parametrach równych bądź wyższych od wymaganych. 

14. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1. Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania na podstawie protokołu 

przekazania frontu robót w terminie określonym w § 2 ust.3  niniejszej umowy. 

2. Zapewnić nadzór inwestorski. 

3. Przekazać Wykonawcy dziennik budowy. 
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4. Przekazać Wykonawcy w dniu podpisania umowy dokumentację projektową dla 

zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy. 

5. Spełnić inne, nie wymienione warunki, które będą uzgodnione w protokole przekazania 

placu budowy. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 
 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności: 

1. Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania. 

2. Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne. 

3. Wykonać przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  

z opisem przedmiotu umowy  - przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi oraz 

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i 

przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego 

uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  

z § 2 niniejszej umowy. 

4. Ponosić ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu 

budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i 

wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu 

znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; 

wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy                         z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy; z chwilą przekazania terenu 

budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych w tym wywołanych ingerencją osób 

trzecich - opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 

5. Ponosić opłaty za odbiory i badania. 

6. W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, oraz składować 

w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady 

i śmieci. 

7. Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.  

8. Oznakować teren prowadzonych prac. 

9. Prowadzić dziennik budowy. 

10. Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, 

w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i 

uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy. 

11. Informować inspektora nadzoru o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub 

opóźnienie terminu zakończenia realizacji niniejszej umowy. 

12. Organizować i realizować na własny koszt dostawy urządzeń i materiałów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu umowy, składowania ich zgodnie ze sztuką budowlaną i 

wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż. 

13. Po zakończeniu robót uporządkować teren budowy. 

14. Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w ustalonym terminie. 

15. Sporządzić i przekazać w dniu dokonania odbioru końcowego robót dokumentację 

powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

§ 6*.  

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
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podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej                              z projektem umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa                      

w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane                       

w przypadku: 

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

3. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się 

to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczona za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku: 

1) niespełnienia wymagań zawartych w SIWZ, 

2) gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

6. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub  usługi, w 

terminie 7 dni od jej 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. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. pkt. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy                                      z 

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody 

Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

11. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

1) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

2) terminów realizacji, 

3) wynagrodzenia i terminów płatności, 

4) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

12. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres 

robót wykonanych przez podwykonawcę, 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy. 
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13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 13 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                                        o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                 w pkt.14 w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15, w terminie 7 dni Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 13, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  od umowy w zakresie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

19. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt 13, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, bądź przedłożenie 

oświadczenia, że na danym etapie robót budowlanych nie brał udziału podwykonawca. 

20. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 

w pkt 19, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w wysokości kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów 

zapłaty. 

21. Umowa o podwykonawstwo powinna być dokonana w formie pisemnej – należy przez to 

rozumieć umowę o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 

roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym 

przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 
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22. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

 

§ 7. 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do 

umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom Państwowego Nadzoru 

Budowlanego, do którego  należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo 

Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. 

2. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest: …………………………           

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).        

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………. 

4. Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego. 
*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy 

udziale Podwykonawcy/ów 

§ 8. 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe wg uzgodnionych cen ofertowych: 

Brutto: ……………………….. zł  

(słownie: …………………………….……………………...) 

w tym podatek VAT 23% co stanowi kwotę ………….…..…… 

Netto: …………………… zł  

Finansowanie zadania: do 30 dni od dnia odbioru robót 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie podlegać waloryzacji. 

zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

1.1. w przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1.1 Strony umowy zobowiązane są do 

podjęcia następujących działań: 

a) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających przedmiotowe zmiany, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym 

wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia, zawierającym  

w szczególności:  

 szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 

wykonania umowy przez Wykonawcę, 

 przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania 

umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 

b) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w lit. a, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów; 

c) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec 

niego pisemne stanowisko; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania 

na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy; 
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d) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

wprowadzających przedmiotowe zmiany, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o 

dokonanie zmiany umowy; wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany 

umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie się na podstawę prawną zmian 

przepisów; 

e) przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w lit. d, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych 

do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przywołanych wyżej przepisów, mają 

wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji 

określi Zamawiający w wezwaniu; zapisy lit. b i c stosuje się odpowiednio z tym, że 

Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego; 

f) jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej w lit. a – f zostanie wykazane, że zmiany 

przywołanych wyżej przepisów, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony 

umowy zawrą stosowny aneks do umowy, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 

wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych 

przyczynami zmian przywołanych wyżej przepisów; 

3. Uzgadnia się możliwość zapłaty faktury częściowej po wykonaniu co najmniej 50 % robót 

dla danego elementu ujętego w harmonogramie rzeczowo -finansowym zadania.  

4. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowić będzie protokół odbioru 

wykonanych robót określający procentowy stan zaawansowania robót oraz wartość 

wykonanych prac podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

5. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz na miesiąc. 

6. Strony postanawiają, że do dnia odbioru końcowego suma faktur częściowych, o których 

mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia 

umownego określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu.  

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru wykonanych 

robót. 

8. Komisja odbiorowa zostanie powołana w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

9. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty i 

świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów. 

10.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona po 

uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa 

w pkt 8 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem § 6 pkt 19 niniejszej umowy. 

11.  Wykonanie robót dodatkowych niezgodnie z § 1 ust. 3 niniejszej umowy nie stanowi 

podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt robót będzie obciążał 

Wykonawcę.  

12.  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu jest  podatnikiem 

podatku VAT,  NIP 7921808686. 

13.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT,  NIP ………………………….. 

14. *W razie stwierdzenia, że Wykonawca nie reguluje należności wobec podwykonawców z 

tytułu wykonania przez nich robót  powierzonych na podstawie niniejszej umowy, 

Zamawiający będzie bezpośrednio regulował należności na rzecz Podwykonawcy z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, jeśli z wnioskiem o taki sposób rozliczeń 

wystąpi do Zamawiającego Podwykonawca. 

15. *W sytuacji opisanej w ust. 13, Zamawiający będzie przekazywał bezpośrednio na 

 rachunek Podwykonawcy - bezsporne zaległe kwoty wynikające z faktur doręczonych 

przez Podwykonawcę Wykonawcy, wypełniając w ten sposób swoje zobowiązanie 

zapłaty w stosunku do Wykonawcy, do wysokości kwot przekazanych podwykonawcy.    
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16. *Po otrzymaniu  przez Podwykonawcę w/w. kwot wypełnione zostanie tym samym 

zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy do wysokości przekazanych 

podwykonawcy kwot. 
*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części przy udziale 

Podwykonawcy/ów 

 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony ustalają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                

10 % wartości brutto niniejszej umowy w kwocie : …………….……. zł    

(słownie: ………………………………………………………….. ), zostanie wniesione 

przez Wykonawcę w formie: 

1) pieniężnej, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) poręczeń bankowych, 

4) gwarancji bankowych,  

5) gwarancji ubezpieczeniowych,  

6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie …………. zł. 

(słownie: ……………………………………..………..), zostanie zwrócone lub zwolnione 

w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.   

3. 30% wniesionego zabezpieczenia, co stanowi kwotę: …………… zł.   (słownie: 

………………………………), zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający 

zwraca w wysokości, w której nie zostało ono wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 10. 

Odbiór przedmiotu umowy  
 

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego 

do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie Zamawiającemu fakt wykonania 

przedmiotu umowy i gotowości do odbioru końcowego. Wraz ze zgłoszeniem 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty 

potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru, 

poprzez nie zakończenie całego zakresu robót zgłaszanych do odbioru, 

to Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru, a zgłoszenie gotowości do 

odbioru uznaje się za nieważne. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni 

od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. 
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5. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

          - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie       

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

          - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,  Zamawiający   

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

8. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zgodnie z przeznaczeniem. 

9. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu w ciągu 

3 dni od dnia zgłoszenia tych robót do odbioru przez kierownika budowy. Nie odebranie 

robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające 

zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. 

 

§ 11. 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót dobrych jakościowo, zgodnie z zamówieniem, 

normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót 

lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela                      

…... miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

4. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy 

gwarancyjnej. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez 

okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt 2, licząc od dnia odbioru 

końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne    i prawne 

dostarczonych i zamontowanych elementów. 

6. Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę o 

dacie odbioru pogwarancyjnego.  

7. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem 

Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego oraz 

uznaniem ewentualnych usterek wykazanych   w tym protokole.  

8. O stwierdzonych usterkach zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę.  

9. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole. 

10. Brak usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu 

do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Kary umowne 
 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar 

umownych z następujących tytułów: 

1. Zamawiający: 
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a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówienia Publiczne. 

2. Wykonawca: 

a) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień opóźnienia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, 

d) *za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 5 % wynagrodzenia brutto objętego 

brakiem lub nieterminową zapłatą,   

e) *za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

f) *za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 

g) *za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 
*  dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zawarł informację o realizacji przedmiotu umowy lub jego części 

przy udziale Podwykonawcy/ów 

 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności 

poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt 2 

4. Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 13. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz 

przewidzianych w art.145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówienia 

Publiczne, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) Wykonawca nie przejmie terenu budowy w wyznaczonym w umowie terminie. 

d) Wykonawca nie rozpocznie robót w ciągu 5 dniu od wyznaczonego w umowie 

terminu, 

e) Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej 

przez okres 10 dni, 

f) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową  

lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

g) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn                    

w ciągu 5 dni od dnia przekazania placu budowy. 

h) Zamawiający stwierdzi dwukrotny brak kierownika na budowie a roboty budowlane są 

wykonywane bez nadzoru technicznego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

       1) Wykonawca obowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji 

powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony po której leżała przyczyna odstąpienia od umowy. 

      2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca   nie  

odpowiada obowiązany jest: 

a) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, które  

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej 

części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd 

dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.  

 

§ 15. 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

    - Program Funkcjonalno - Użytkowy 

   - Zawiadomienie o wyborze oferty, 

   - Dokumentacja przetargowa,   
 

    
 

   ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


