
 

UMOWA Nr ………………………………………………………… 

zawarta w dniu ………w Nowym Żmigrodzie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Nowym 

Żmigrodzie/Gminą Nowy Żmigród, 

Adres:…………………………………………….. 

wpisanym do KRS ………………, REGON ………………, NIP ………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………….. 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym; 

a  

……………………………. 

reprezentowany przez: 

………………………………  

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: 

…………………………………………………… 

2. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji 

projektowej, oraz wszelkie inne prace, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

przebudowywanych pomieszczeń. 

3. Po zakończeniu robót budowlanych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

Wykonawca dokona zgłoszenia o zakończeniu budowy właściwych organów. 

4. Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy jest Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej - SIWZ) wraz z załącznikami w tym zwłaszcza: 

a) Załącznik nr ……….. – dokumentacja projektowa  

b) Załącznik nr ………….. - Zakres prac koniecznych do wykonania, 

c) Załącznik nr ………… – decyzja pozwolenia na budowę  

d) Załącznik nr 11 - Ogólny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania: 

5. Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym jest mowa w § 1 

niniejszej umowy w terminie do dnia ……………………… 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1: 

a) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy - …………………………………… 



b) Protokolarne przekazanie placu budowy- 7 dni od dnia zawarcia umowy  

c) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 1. 

d) Poprzez termin zakończenia przedmiotu umowy, o którym jest mowa w lit. c), uważa się 

termin, podpisania protokołu odbioru końcowego. 

e) Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po wykonaniu robót budowlano 

montażowych oraz uzyskaniu decyzji zezwalającej  

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy będzie możliwa jedynie za zgodą obu stron, 

przy zachowaniu warunków zmian umowy określonych w SIWZ. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 siłami 

własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania Zamawiającego, zgodnie 

z dokumentacją projektową, wymaganiami zawartymi w SIWZ, aktualnymi zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności 

przepisami ochrony ppoż., techniczno–budowlanymi, BHP, normami i zasadami, przez 

wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością, 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, projektową oraz 

dokonał wizji lokalnej i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy na podstawie ogólnego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego dołączonego do oferty sporządzi szczegółowy 

harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający zakres wykonywanych robót w 

poszczególnych pozycjach wraz z wyceną urządzeń, które zostaną zamontowane. 

4. Wykonawca w terminie określonym w ust. 3 przygotuje projekt zabezpieczeń terenu 

budowy, umożliwiający prowadzenie robót budowlanych w sposób nienaruszający bieżącej 

działalności Zamawiającego. 

5. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz ewentualne późniejsze zmiany do 

harmonogramu podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru. 

6. Szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy, o którym mowa w ust. 3 stanowił będzie 

podstawę do wystawiania faktur częściowych.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest świadom tego, że załączony do specyfikacji przedmiar 

robót stanowi jedynie element pomocniczy, który może być wykorzystany do skalkulowania 

oferty cenowej przy równoczesnym odbyciu starannej wizji lokalnej, zapoznaniu się z 

dokumentacją postępowania oraz uwzględnieniu pozostałych robót koniecznych do 

wykonania nie ujętych w przedmiarze, a opisanych w dokumentacji projektowej i SIWZ.  

8. Wykonawca winien także uwzględnić inne roboty budowlano-instalacyjne i montażowe 

nie opisane szczegółowo w dokumentacji przetargowej, a niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia.  



9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, nowych, dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie.  

10. Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty i 

aprobaty. Kserokopie tych dokumentów powinny być okazane Zamawiającemu i  

Inspektorom Nadzoru do akceptacji przed zamontowaniem urządzeń lub materiałów, a 

następnie dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Inspektorom Nadzoru 

celem końcowego sprawdzenia, skompletowania i przekazania Zamawiającemu. 

11. Dokumenty potwierdzające parametry montowanych urządzeń i stosowanych materiałów 

powinny być przedstawione Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru, celem ich 

zaakceptowania przed ich zamontowaniem. Parametry te powinny być równoważne lub 

lepsze od parametrów wskazanych w dokumentacji projektowej. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz 

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

13. Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne 

do bieżących prac budowlanych.  

14. Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez 

postojów i utrudnień praca Zamawiającego. Warunki realizacji inwestycji, o których 

mowa w niniejszym ustępie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą 

Zamawiającego.  

15. Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu w związku z czym, Wykonawca 

zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace, aby zminimalizować utrudnienia w 

funkcjonowaniu Zamawiającego przy uwzględnieniu wymagań określonych w ust. 14. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego 

i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o 

konieczności wyłączeń zasilania Zamawiającego w energię elektryczną, wodę zimną, 

c.w.u. oraz c.o. lub wejścia z pracami do pomieszczeń Zamawiającego nieobjętych 

przedmiotem umowy. 

16. Wszelkie roboty będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę we wszystkie dni za 

wyjątkiem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 

19:00.  

17. Wykonawca dokona wygrodzenia miejsc, w których prowadzone będą roboty budowlane 

w sposób skutecznie zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń poza obręb 

prowadzonych prac oraz umożliwiając bezpieczną komunikację.  

18. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy – ………. 

posiadający uprawnienia bez ograniczeń w specjalności budowlanej.  



19. Wykonawca powoła kierowników robót branżowych posiadających wymagane 

uprawnienia we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem 

tj. sanitarnej, elektrycznej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  

20. Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie prowadzenia 

robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań, o których jest mowa w ust. 

14 i 15 oraz w SIWZ, za zgodą Zamawiającego i winna mieć formę pisemną.  

21. Wykonawca każdorazowo, bezpośrednio po wykonaniu robót uporządkuje miejsca 

prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych 

22. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 

23. Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie 

urządzeń wymagających obsługi. 

24. Zdemontowane w trakcie robót elementy wyposażenia pomieszczeń Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu i przetransportuje w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego.  

25. Zdemontowane zbędne dla Zamawiającego elementy wyposażenia pomieszczeń 

Zamawiającego oraz pozostałe większe odpady budowlane Wykonawca przekazywał 

będzie sukcesywnie do utylizacji bez konieczności składowania ich na terenie 

Zamawiającego. 

26. Na drobne małogabarytowe elementy urządzeń, stolarki drzwiowej i okiennej oraz odpady 

budowlane np. gruz Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiającego podstawi 

kontener. 

27. Transport odpadów pylących oraz niebezpiecznych dla osób postronnych przebywających w 

bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót budowlanych, odbywał się będzie w 

zamkniętych pojemnikach. 

28. Wymagana przepisami segregacja powstałych odpadów usunięcie ich z terenu 

Zamawiającego oraz koszt utylizacji leży po stronie Wykonawcy. 

29. Wykonawca powinien uczestniczyć  przynajmniej raz w miesiącu naradach technicznych z 

udziałem Inspektorów Nadzoru oraz Zamawiającego. Terminy narad ustalone zostaną w 

trakcie przekazywania placu budowy. 

§ 4 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma od 

Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………zł netto 

(słownie: ……………., plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto …………… (słownie: 

…………………..). 

2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem czynności odbiorowych przez instytucje 

zewnętrzne ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 



w ust. 1. 

3. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie 

realizował swoje obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji i rękojmi.  

4. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności 

koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one 

przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego). 

5. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 uwzględnia 

wszelkie koszty wynikające z dokumentów i danych udostępnionych przez 

Zamawiającego, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz oświadcza, że zapoznał się z 

wszelkimi warunkami i okolicznościami na placu budowy mającymi wpływ na finansową, 

rzeczową i terminową realizację zadania inwestycyjnego. 

6. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża 

wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – 

żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia. 

7. Rozliczenie za pobrane w trakcie wykonywania robót media, realizowane będzie w formie 

ryczałtu, na podstawie faktury VAT, w wysokości ………………. zł /netto/ + obowiązująca 

stawka podatku VAT za każdy rozpoczęty miesiąc „pobierania” mediów. Termin płatności 

faktury ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury.  

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 4 ust. 1 za wykonanie robót budowlano-

montażowych wraz z procedurami odbiorowymi płatne będzie jednorazowo na  

podstawie faktury wystawionej  przez Wykonawcę która może  być wystawiona przez 

Wykonawcę po dokonaniu końcowego protokolarnego odbioru robót budowlanych 

zgodnie z § 2 ust. 1 lit. d, e) niniejszej umowy oraz po usunięciu usterek, o których 

mowa w §10 ust. 4.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą za roboty 

budowlane pisemnego oświadczenia Podwykonawców, których wierzytelności są częścią 

składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tych Podwykonawców. W 

przypadku niedostarczenia wraz z fakturą przez Wykonawcę powyższego oświadczenia 

Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. 

W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury pisemne 

oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane 

siłami własnymi.  



3. W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu przekroczenia terminu płatności.  

4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej faktury VAT 

do sekretariatu Zamawiającego. 

5. Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 30 dni od daty wystawienia 

faktury.  

6. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od wystawienia 

właściwej faktury korygującej. 

7. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

8. Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci 

Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie 

wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej 

czynności. 

 
§ 6  

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia 

budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż 

wartość zamówienia. 

2. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego, na 

Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:  

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających na terenie budowy, 

b) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży 

materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas 

realizacji przedmiotu umowy, 

c) szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich 

spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy. 

3. W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca 

sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje 

prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego od Wykonawcy. 

4. Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres 

realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub 



innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia 

i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji. 

5. Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie, o którym 

mowa w ust. 1 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 4) winny być doręczone 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek 

ubezpieczeniowych (dot. ubezpieczenia wyszczególnionego w ust. 1).  

 

§ 7 

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3 lata gwarancji od dnia końcowego odbioru na 

cały zakres realizacji inwestycji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres 3 lat. Okres 

gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego. 

Koszty przeglądów serwisowych (wraz z materiałami eksploatacyjnymi) wymaganych przez 

producentów urządzeń w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń 

serwisowych dokonuje Wykonawca.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią 

się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

4. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 5 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania 

ciągłości zasilania w media termin ten ulega skróceniu do 24 godzin. Zamawiający 

dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych 

przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny 

Zamawiającego jest niemożliwe. 

5. W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych 

rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę. Koszt usunięcia wad 

Zamawiający będzie pokrywał z zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

jego odpowiednie pomniejszenie.  

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia 

istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru 

robót wykonanych w ramach gwarancji. 

7. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się używać tylko oryginalnych i 

nowych elementów. 

8. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z 

tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.  

 



§ 8 
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. ……………………….. zł 

(………………………………… złotych i …………../100 groszy) 

2. Kwota zabezpieczenia, w części w jakiej nie została przeznaczona na pokrycie roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy, zostanie Wykonawcy zwrócona w następujący 

sposób: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 

bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych. 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie udzielonego 

przez Wykonawcę okresu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości . 

 

§9 

1. Stosownie do art. 647' Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu 

niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami. 

2. O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany 

do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować 

Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed 

zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą. 

3. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że 

będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców i nie narazi 

Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu. 

4. Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w 

ust. 3 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat. 

5. Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

roboty wykonane przez podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

dowodu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub oświadczenia podwykonawcy o 

uregulowaniu wymaganych należności. 

6. Jeżeli najpóźniej na dzień terminu odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi 

Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez 

Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania 

zleconych im robót (w formie gwarancji bankowej zapłaty), Zamawiający wstrzyma 

wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania należności 

Wykonawcy wobec swoich podwykonawców lub dostarczenia Zamawiającemu bankowej 

gwarancji zapłaty.  



7. W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6, 

Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu przekroczenia terminu płatności.  

8. Zamawiający w sytuacji, o której mowa w ust. 6 może bez udziału Wykonawcy podjąć z 

podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten 

sposób swoje należności wobec Wykonawcy. 

9. Wynagrodzenie za roboty należne podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia 

Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót. 

10. Wykonawca niezależnie od warunków umowy z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

 

§ 10  

1.  Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy tj. po 

wykonaniu robót budowlano montażowych i dokonaniu przez Wykonawcę niezbędnych 

zgłoszeń do właściwych organów, o ile te organy nie zgłoszą jakichkolwiek uwag co do 

wykonanego przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty   

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

3. Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności 

odbioru dla Zamawiającego: 

1) Dziennik budowy  

2) certyfikaty, atesty, świadectwa na urządzenia i materiały użyte w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy,  

3) kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia, 

4) Protokół z kontroli przeprowadzonej właściwe organy wraz z decyzją(ami), że 

organy ten nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania lub 

oświadczenie Wykonawcy, że w ustawowym terminie, organy te nie wniosły 

sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania,  

5) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

6) wykaz środków trwałych i przedmiotów z podaniem ich wartości, numerów 

fabrycznych, producenta, roku produkcji.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są 

do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie 

przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do 



czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru 

lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na 

usunięcie usterek, 

b) w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy 

może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i terminem ich 

usunięcia. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są 

możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,  

b) W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o 

których mowa w ust. 4 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących wypadkach i w następujących wysokościach: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy 

brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia,  

b) w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z 

gwarancji i/lub rękojmi w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 

ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% 

wartości umowy brutto wskazanej w § 4 ust. 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) . 

2. W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub ust. 1 lit. b) przekraczającego 

14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w ust. 1 lit. c). 

3. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu 

umowy i nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków z gwarancji i/lub rękojmi, będzie 

naliczana maksymalnie do 80 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 80 dni 

Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust. 1 lit. c). 



4. W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę 

umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 4 ust. 1.  

 

§ 12 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień, 

2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy 

zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

3) W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni 

licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których 

mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907) w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie 

wykonane, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy. 

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy 

roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której 

nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

§ 13 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na 

terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.  

 

 § 14 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego  

w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a 

ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

  

§ 15 

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy). 

 

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 


