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Załącznik nr 7 do SIWZ 
(Projekt umowy) 

       
Umowa nr ............................. 

zawarta w dniu .............................. 

pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Zespołem Szkół im. A. Naruszewicza  

w Janowie Podlaskim 

21-505 Janów Podlaski ul.  Siedlecka 1 

NIP: 537-19-16-256; Regon: 000179683 
reprezentowanym przez: 

mgr Jarosława Dubisza – Dyrektora Szkoły 

a 

WYKONAWCĄ: 

firmą: 

.................................................................................................................................................... 
adres: 
.................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 
.................................................................................................................................................... 
Nr KRS ............................................................. 
NIP: ........................................ REGON ........................................ 
reprezentowanym przez: 
.................................................................................................................................................... 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu nieograniczonego (znak 
sprawy:ZS.2600.1.2015)  
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, znak sprawy ZS.2600.1.2015 : 
rozstrzygniętego w dniu ………….……  r.  i wybraną ofertą  Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą:  

 
Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji frontowej części wschodniej 
 i południowej  budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 

Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6   
 
2.  Szczegółowy zakres robót określa: 
    -  przedmiar robót – stanowiący załącznik do niniejszej umowy - zał. Nr ........ ,  
    - specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy  – zał. Nr........ 
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3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin  obiektu w terenie. 

 
§ 2 

Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki płatnicze na sfinansowanie 
wykonania prac, o których mowa w §1 umowy. 
 

§ 3 
1. Funkcję inspektora nadzoru nad robotami objętymi niniejszą umową z ramienia 
Zamawiającego pełnić będzie : .................................................................................................... 
2.  Wykonawca wyznacza kierownika robót w osobie ………………………………................ 
 
 

§ 4 
Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową złożoną przez 
Wykonawcę w wysokości ............................................ zł brutto (słownie: 
............................................................................ ). Wynagrodzenie zawiera podatek VAT. 
2. Cena ta obejmuje wykonanie prac w pełnym rzeczowym zakresie objętym zamówieniem. 
3. Cena określona wyżej nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie należności Wykonawcy 
związane z realizowanymi robotami. 
4. Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi jednorazowo po wykonaniu przedmiotu 
umowy.  
5. Rozliczenie końcowe nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy po podstawie protokołu 
odbioru końcowego. 
6. Zapłata faktury za wykonane roboty nastąpi przelewem w ciągu 30 dni, licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu faktury. 
Nieterminowa płatność  faktury  upoważnia  Wykonawcę  do  naliczania  odsetek ustawowych. 
7. Faktura za wykonane i odebrane roboty, płatna będzie przelewem przez Zamawiającego na 
konto Wykonawcy nr...................................................................................................................... 

§ 5 
Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie przy udziale 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

§ 6 

Roboty budowlane i kontrola jakości robót 
1. Zakres  robót budowlanych dotyczących    

 
Roboty budowlano-remontowe i renowacyjne elewacji frontowej części wschodniej 
 i południowej  budynku internatu Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie 

Podlaskim przy ul. Plac Partyzantów 6   
 
 

precyzuje 
 

-  przedmiar robót – stanowiący załącznik do niniejszej umowy - zał. Nr ........ ,  
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     - specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik do niniejszej umowy  – zał. Nr........ 
2. Do wykonania robót budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urządzenia, materiały 

oraz odczynniki niezbędne zrealizowania zamówienia  
3. Wszystkie wyroby (urządzenia , materiały, odczynniki), które zostaną użyte do wykonania 
robót budowlanych winny posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie 
 z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1409) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy.  
4. Wszystkie niezbędne elementy robót budowlanych powinny być wykonane w standardzie  
i zgodnie z obowiązującymi normami. 
5. Roboty wykonywane przez Wykonawcę podlegają kontroli jakości przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz bezpośrednio przez Zamawiającego. 
6. W przypadku braku unormowanych wymagań w dokumentach umownych roboty 
wykonywane przez Wykonawcę winny spełniać wymagania wynikające ze sztuki budowlanej. 
7. W przedmiotowej umowie przyjmuje się, że przez termin sztuka budowlana należy rozumieć 
wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 
zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy. 
8. Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. 
Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania 
próbek i zbadania jakości, użytych materiałów. 
9. Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru 
inwestorskiego  w porozumieniu z Zamawiającym. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do 
przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie 
jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych 
urządzeń - zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym lub 
specjalistycznym laboratoriom. 
11. W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna  
z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu 
wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób 
zgodny z wymaganiami Zamawiającego. 
12. Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów wykonania przedmiotu 
umowy określonych w umowie. 

 
§ 7 

Odbiory robót budowlanych 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość zamówienia 

określona w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. 
2. Wydanie Zamawiającemu zadania inwestycyjnego następuje w protokole odbioru 

końcowego zadania inwestycyjnego. 
3. Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego stanowi jednocześnie odbiór wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez 

Zamawiającego, której podstawowy człon tworzą: 
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1) upoważniony przedstawiciel Wykonawcy; 
2) kierownik budowy/robót; 
3) upoważniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego; 
4) inspektor nadzoru inwestorskiego. 

5. Wykonawca na piśmie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem odbioru. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie wszystkich robót budowlanych, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez Kierownika budowy/robót, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletne dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 
1) dziennik budowy (wypełniany na bieżąco przez uczestników procesu inwestycyjnego), 
2) dokumentację powykonawczą, 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób  

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że wbudowane 
wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach 
budowlanych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy 
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót), 

6) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
8. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego 
 i przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

9. Zamawiający przed dokonaniem odbioru końcowego robót budowlanych może zlecić 
wykonanie audytu zewnętrznego /kontroli/ realizacji przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego 

10. Z wynikami audytu Zamawiający zapozna Wykonawcę niezwłocznie po jego otrzymaniu. 
11. W przypadku, gdy wyniki audytu będą wskazywały na realizację zadania niezgodnie 

z warunkami niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt  
do usunięcia przyczyn i skutków tego stanu rzeczy, które mają wpływ na rzeczowe 
 i jakościowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

12. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. Odmowa dokonania odbioru końcowego 
musi być pisemnie uzasadniona przez Zamawiającego. 

13. Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, uznaje się datę spisania protokołu 
odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru 
 do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

15. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie, wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości / rękojmi, przy przeglądach 
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gwarancyjnych, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia ich usunięcia osobom 
trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
§ 8 

Termin realizacji zadania 
 

Strony ustalają terminy realizacji zadania : rozpoczęcie prac i protokolarne przekazanie placu 
budowy nastąpi ..................... zakończenie całości robót ustala się na dzień ............................... r.  

 
§ 9 

Obowiązki wykonawcy 
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do: 

1) wykonania  zamówienia  zgodnie  z  warunkami  dokumentacji  przetargowej,  
terminowo, z  zachowaniem  najwyższej  staranności,  zgodnie  ze  zleconym  zakresem  
oraz  wymaganiami  prawa  budowlanego,  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  sztuką  
budowlaną  z  materiałów  i  urządzeń  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  
w  budownictwie, 

2) wprowadzania  wszelkich  zmian  lub  uzupełnień  tylko  za  zgodą  Zamawiającego, 
3)   zabezpieczenia  pod  kątem  dozoru  własnego  mienia, 
4) zabezpieczenia  i  oznakowania  robót,  dbania  o  stan  techniczny  i  prawidłowość   
oznakowania  przez  cały  czas  trwania  realizacji  zadania  oraz  przestrzegania  przepisów  
BHP  i  P-POŻ, 
5) ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  roboty  wykonywane  przez 
podwykonawców, działających  na  jego  zlecenie  w  zakresie  jakości  robót,  
bezpieczeństwa  pracy  i  usuwania  usterek, 
6) Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu i wykonanych prac na czas 
ewentualnych przerw w realizacji robót, bądź oczekiwaniach na dokonanie czynności 
odbioru. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego uporządkowania terenu budowy 
(przywrócenia go do stanu pierwotnego) po zakończeniu robót. 
8) ponoszenia  pełnej  odpowiedzialności  za  miejsce wykonywania prac   w  zakresie 

porządku  i  bezpieczeństwa  osób  trzecich. 
9) prowadzenia robót w sposób umożliwiający  funkcjonowanie internatu Zespołu Szkół 

 im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów nabytych we własnym 
zakresie.  
3. Materiały, o których mowa w ptk 2, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać 
w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności 
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.  
5. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pisemnego informowania Zamawiającego  
o konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu tego 
faktu. 
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§ 10 

Odpowiedzialność wykonawcy 
 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników Stron i osób trzecich 
przebywających na terenie robót, 
2) szkody wynikające ze zniszczenia robót, obiektów, materiałów i innego mienia 
znajdującego się na terenie realizowanych robót, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich, spowodowane działaniem lub 
zaniechaniem Wykonawcy na terenie prowadzonych robót. 
 

§ 11 
Kary umowne 

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają kary umowne. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 z zastrzeżeniem postanowień 
zawartych w § 12 umowy 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonania robót budowlanych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku  
do terminu zakończenia robót, określonego  w  umowie; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad robót budowlanych stwierdzonych w okresie gwarancji 
lub rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §4  niniejszej 
umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) za każde niestawienie się Wykonawcy do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych  - 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4   niniejszej umowy za 
każdy dzień zwłoki, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 niniejszej 
umowy. 

2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia 
umowy, w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

3. Po upływie ww. terminu, Zamawiający może potrącić karę umowną z wierzytelnością 
wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 12 

Prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
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wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy tj. faktycznego 
wykonania umowy;  

2) wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy do jej realizacji, przerwał realizację przedmiotu umowy,  
a przerwa ta trwa dłużej niż 1-den miesiąc  - w terminie 1-dnego miesiąca  od dnia 
powzięcia informacji przez Zamawiającego o powyższych zdarzeniach;  

3) wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub 
uzasadnionymi wskazaniami Zamawiającego - w terminie 1-ego miesiąca  od dnia 
stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności; 

4) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony 
wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań 
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003r. prawo upadłościowe i naprawcze 
(Dz. U. 2012, poz. 1112 z późn. zm.), z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji – w terminie 14 dni od dnia, którym Zamawiający 
powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych 
przyczyn; 

5) dotychczasowy przebieg realizacji zamówienia wskazywać będzie, iż nie jest prawdo-
podobnym wykonanie umowy do upływu terminu określonego w § 8 umowy;  

6) w przypadku konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (o których mowa w § 13 umowy), 
 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  
Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, kiedy Zamawiający opóźnia 
 się z wypłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 60 dni.  

 
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. W wypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania robót budowlanych strony 

obciążają następujące obowiązki: 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w celu ich ochrony przed zniszczeniem  

i zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich; 
3) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

4) Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, urządzenia, zaplecze stanowiące jego 
własność; 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty ujęte w protokole, o którym 
mowa w pkt 2); 

6) Zamawiający dokona w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgłoszenia odbioru robót, które 
zostały wykazane w szczegółowym protokole inwentaryzacji robót w toku oraz zostały 
wykonane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w umowie oraz zasadami sztuki 
budowlanej; 

7) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane do dnia odstąpienia  
i odebrane przez Zamawiającego roboty, której zakres i warunki są tożsame  
z określonymi w § 14 niniejszej umowy; 
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8) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od spisania szczegółowego protokołu  
z inwentaryzacji robót w toku oraz protokołu odbioru robót w toku, Zamawiającemu 
przysługuje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentów; 

9) protokół odbioru robót w toku, którego załącznikiem jest protokół inwentaryzacji robót, 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

4. Strona umowy, z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy, poniesie koszty 
powstałe w następstwie niewykonania robót budowlanych do czasu przekazania przez 
Zamawiającego innemu Wykonawcy terenu robót.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy. 

§ 13 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac - podwykonawcom pod warunkiem, 
 że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  projekt  umowy  
o podwykonawstwo oraz projekt jej zmiany.  

3. Projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności 
zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości 
i rękojmią za wady. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, który nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo oraz 
projektu jej zmiany może zgłosić zastrzeżenia i żądać zmiany ich postanowień. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania prac 
projektowych/robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności.  

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany. 

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac wchodzących w zakres 
niniejszej umowy podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania 
 we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

10. Wykonawca przedkładać będzie oświadczenia ustanowionych podwykonawców  
o uregulowaniu wobec nich zobowiązań wynikających z umowy o podwykonawstwo. 

11. Jeżeli w terminie określonym w umowie o roboty budowlane z podwykonawcą, Wykonawca 
nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca 
zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego 
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 na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania 
fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie oraz 
odbiór objętych wystawioną fakturą robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy 
kwotę będącą przedmiotem jego żądania w terminie 30 dni od jego zgłoszenia 
Zamawiającemu.  

12. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty wypłaconej podwykonawcom z płatności 
przysługującej Wykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

14. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
 za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

15. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne związane z podwykonawstwem: 
a) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 3% przysługującego tym podwykonawcom 
wynagrodzenia brutto. 

b) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy. 

c) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 niniejszej umowy. 

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 14 
Gwarancja jakości i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane zadania 
objęte przedmiotem umowy na okres ..............  lat wystawiając dokument gwarancyjny  
w dniu odbioru robót. 

2. Okresy gwarancji jakości i rękojmi na prace biegną od daty podpisania końcowego protokołu 
odbioru zadania. 

3. Wykonawca zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w trakcie odbioru 
końcowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 
 na okres .........   lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) 
protokołu odbioru końcowego zadania; 

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje usuwanie fizycznych wad 
ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wadach; 

5. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane, Wykonawca jest zobowiązany  
do podejmowania ww. działań zakończonych skutecznym ich rezultatem. 

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych 
elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi na: 
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wykonane roboty budowlane  obowiązują w okresie ........ lat, liczonych od dnia 
podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania 
inwestycyjnego;  

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający /Uprawniony/ zawiadomi Wykonawcę o wadzie 
przed upływem okresu gwarancji , rękojmi. 

9. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
 od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
 to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

§ 15 
Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają zgody stron i aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej umowy: 
1) w przypadku zmiany terminu zakończenia robót będących przedmiotem umowy  

w związku z:  
a) nieprzekazaniem przez Zamawiającego Wykonawcy terenu do prowadzenia robót, 

jeżeli w sposób istotny dezorganizuje to wykonywanie robót przez Wykonawcę 
 i bezpośrednio wpływa na brak możliwości dochowania umownego terminu 
zakończenia robót budowlanych – przedłużenie terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy maksymalnie o ilość dni wynikających z opóźnienia przekazania 
części terenu budowy, lub  

b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek udokumentowanych niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót, lub 

c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lub 
d) wstrzymaniem prac budowlanych przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 
3. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi zobowiązania 

Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń  
Wykonawcy o ich dokonanie. 

 

§ 16 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.), ustawy 
z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz Kodeksu 
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
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3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki. 
 
 
 
 

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


