
Załącznik nr 6 do siwz – wzór umowy 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR …/2015 

  

W dniu ………………… 2015 roku w Dominowie,  

pomiędzy Skarbem Państwa – Schroniskiem dla Nieletnich w Dominowie, mającym swą siedzibę 

Dominów 81 C, 20-388 Lublin 6, zwanym w dalszym tekście „ZAMAWIAJĄCYM”, 

reprezentowanym przez: 

Stanisława Cur – Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Dominowie, 

a  

………………. 

zwaną(-ym) w dalszym tekście „WYKONAWCĄ”, reprezentowaną(-ym) przez: 

………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty 

Wykonawcy – została zawarta umowa następującej treści: 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Remontu drogi dojazdowej 
do Schroniska dla Nieletnich w Dominowie w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (załącznik nr 3 do umowy) dalej siwz oraz zgodnie z dokumentacją 
projektową stanowiącą załącznik do siwz, w skład której wchodzą: 

Dokumentacja techniczna: 
Projekt budowlany -  wykonawczy 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Przedmiary robót (funkcja pomocnicza) 
 

 

TERMIN WYKONANIA 
§ 2 

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

nieprzekraczalnym terminie: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia…………………. 



2. Przez wykonanie przedmiotu umowy w terminie rozumie się wykonanie robót budowlanych 

potwierdzone wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy, i poświadczone przez 

Inspektorów nadzoru.  

3. Termin wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, określa harmonogram 

rzeczowo-finansowy, opracowany przez Wykonawcę.   

 5. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w sytuacjach wskazanych w siwz.  

6. W przypadku wystąpienia przerw w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji 

umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z siwz.  

7. Przerwy, o których mowa w ust. 6, muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone 

przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

 
WARTOŚĆ UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, ustala się 

jako wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

netto złotych ………… 

brutto złotych ……………. 

w tym VAT złotych ……………. 

zgodnie z ofertą Wykonawcy z tabelą elementów scalonych stanowiącą załącznik Nr 1 do 

umowy. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem i 
odbiorem przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie, a niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót lub ich zakresu, które 

można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może - z tytułu ewentualnego 

wystąpienia robót dodatkowych lub ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od 

Zamawiającego zmiany wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczałtowe, pozostaje niezmienne 

przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 14.4. Lp. 

1,2,5,6 siwz, i obejmuje wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w 

szczególności: 

a) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) określone w siwz oraz zgodne z  
dokumentacją projektową, przedmiarami robót (pełniącymi funkcję pomocniczą), oraz 
przepisami obowiązującymi w tym zakresie,  



b) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w lit. a), a konieczne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie, 
zaoferowane przez Wykonawcę, w tym  normy i przepisy techniczne, 

c) roboty (w tym dostawy i usługi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w lit. a) lub b), a 
konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną z 
uwagi na: 

 postanowienia siwz, 

 zawartość dokumentacji projektowej, przedmiarów robót (pełniących funkcję 
pomocniczą),  

 obowiązujące przepisy prawa, 

 zastosowane technologie zaoferowane przez Wykonawcę, w tym normy i przepisy 
techniczne, 

d) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza 
budowy), 

e) koszty związane z inwentaryzacją powykonawczą, 
f) koszty wszystkich niezbędnych pomiarów i badań, 
g) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników robót, 
h) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
i) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, 
j) koszty serwisu gwarancyjnego, z uwzględnieniem gwarancji udzielonych przez podmioty trzecie, 
k) należny podatek VAT, 
l) wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy, przepisami technicznymi i 
prawnymi oraz sztuką budowlaną.  

 

6. Roboty będą wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z opracowanym przez niego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 ust. 3-4. 

7. W ramach rozliczenia przedmiotu umowy, Wykonawca będzie miał prawo wystawiać faktury nie 
częściej niż raz w miesiącu, o łącznej wartości nie przekraczającej 90% wynagrodzenia brutto za 
cały przedmiot umowy, na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót, 
sporządzonych na bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez właściwych inspektorów 
nadzoru budowlanego, oraz kierownika budowy. 
 

8. Pozostała wartość przedmiotu umowy zostanie rozliczona po podpisaniu Protokołu końcowego 

odbioru robót bez zastrzeżeń albo Protokołu końcowego odbioru robót z zastrzeżeniami, z 

uwzględnieniem zdania 2. W przypadku podpisania Protokołu końcowego odbioru robót z 

zastrzeżeniami, wartość przedmiotu umowy zostanie rozliczona w następujący sposób: 

A. w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia - Wykonawca ma prawo wystawienia 

faktury, której wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy zgodnie z umową 

wynagrodzeniem brutto a wystawionymi już fakturami zgodnie z ust. 7 i wartością brutto 

pozycji w tabeli elementów scalonych, zawartej w Załączniku Nr 1 do umowy, której 

dotyczy wada.  Po usunięciu wad Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury 

na wartość pozycji w tabeli elementów scalonych, zawartej w Załączniku Nr 1 do umowy, 

której dotyczyła wada, a odjętą zgodnie ze zdaniem 1. Zamawiający dopuszcza sukcesywne 

wystawianie faktur w przypadku sukcesywnego usuwania wad. 



B. w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania 

zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa - Wykonawca ma prawo 

wystawienia faktury, której wartość stanowi różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy 

zgodnie z umową wynagrodzeniem brutto a cenami brutto elementu, którego dotyczy wada 

określonymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiającemu, 

zgodnie z wymogami siwz, przed podpisaniem umowy. Rozliczenie należnego 

wynagrodzenia zostanie przedstawiane przez Wykonawcę do akceptacji przez Inspektorów 

nadzoru i Zamawiającego przed wystawieniem faktury. Wykonawca uwzględni w 

rozliczeniu każdy z elementów dotkniętych wadą i cenę brutto elementu, którego dotyczy 

wada, określoną w kosztorysie ofertowym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu wraz ze złożoną fakturą, pisemnego 

potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową robót, za które 

wystawiono fakturę, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. Potwierdzenie musi zawierać 

zakres robót i zestawienie kwot, które były należne z tej faktury. W przypadku niedostarczenia 

przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z faktury wystawionej 

zgodnie z ust. 7 i 8 kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy podwyższoną o 10% 

wartości brutto, do czasu otrzymania tego potwierdzenia lub wypłaci Podwykonawcy 

wynagrodzenie na podstawie §6 ust 6 niniejszej umowy. 

10. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia lub zamówień na roboty dodatkowe 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, zakres i wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone 

na podstawie odrębnej umowy, z zastrzeżeniem ust. 11 – 12.  

11. Zamówienie (zamówienia) dodatkowe mogą zostać udzielone Wykonawcy wyłącznie w sytuacji, 

o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 PZP.  

12. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia (zamówień) dodatkowych wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie określone na podstawie oferty Wykonawcy złożonej po negocjacjach, z 

zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe dotyczące robót, robocizny, materiałów i sprzętu zawarte w 

ofercie nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe wg średnich stawek wydawnictwa 

SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym złożono ofertę na wykonanie 

robót dodatkowych. Dla nakładów i robót nie występujących w SEKOCENBUDZIE ustala się 

ceny rynkowe zaakceptowane przez Zamawiającego.  

13. Faktury płatne będą przelewem na rachunek wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od 

daty jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę dokumentów 

rozliczeniowych i protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót, a także pisemnego 

potwierdzenia, o którym mowa w ust.9.  

14.Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod 

warunkiem posiadania przez Zamawiającego wystarczających środków w celu wykonania zapłaty. 

15. Na fakturze musi zostać umieszczony symbol i numer niniejszej umowy, 

NIP Zamawiającego: 713-17-77-916, 

NIP Wykonawcy: ……………….. 



16. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 

z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.  

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1/ wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 oraz prawem 

budowlanym, obowiązującymi przepisami BHP, SANEPID, p.poż., wiedzą techniczną, 
wskazówkami i zaleceniami projektantów i  inspektorów nadzoru w sposób umożliwiający 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie drogi zgodnie z jego przeznaczeniem; 

 2/ wykonanie przedmiotu umowy z własnych wyrobów/materiałów, które nadają się do 

stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), innych przepisów obowiązujących 

w tej materii, oraz odpowiadających jakościowo wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej i siwz; 

3/ przekazanie do wglądu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robót, a następnie dostarczenie 

Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji 

potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania 

materiałów zastosowanych przez Wykonawcę; 

4/ na dzień podpisania umowy, dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę wymienioną w § 7 niniejszej umowy; 

5/ rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy; 

6/ opracowanie planu zagospodarowania budowy i uzgodnienie go z Zamawiającym. Do 

zagospodarowania budowy należy w szczególności: wygrodzenie i zabezpieczenie terenu 

prowadzonych robót, w tym znajdującego się tam mienia; oznaczenie prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  

7/ w czasie realizacji robót: 

a) zapewnienie ciągłego kierownictwa prowadzonych robót przez osobę wymienioną w § 7 

niniejszej umowy, 

b) pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz 

koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców, 

c) wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy, 

d) umożliwienie przeprowadzenia odbioru robót, 

e) realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w 

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz 

usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 



f) codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej 

organizacji robót,  

g) wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań; 

h) przeprowadzanie obmiaru robót wykonywanych w celu sporządzenia tabeli określającej 

procentowe zaawansowanie robót; 

i) bieżące prowadzenie dziennika budowy; 

8/ umożliwienie wstępu na miejsce objęte pracami pracownikom nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych w ustawie - Prawo budowlane oraz udostępnienie 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą; 

9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa w 1 egzemplarzu w formie papierowej; 

10/ po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w 

terminie ustalonym na odbiór końcowy robót; 

11/ zawiadamianie Zamawiającego i stosownego inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót 

ulegających zakryciu; odpowiedni wpis powinien być wniesiony do Dziennika Budowy na trzy dni 

przed wyznaczonym terminem; 

12/ opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w ciągu 14 dni od podpisania 

umowy,  

13/ przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie 

następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów; 

14/ naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt 

Wykonawcy; 

2. Poza obowiązkami, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ubezpieczy w całości przedmiot 
niniejszej umowy na kwotę 300000 zł. (bez franszyzy redukcyjnej)  z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, od 
dnia zawarcia umowy do czasu ostatecznego odbioru robót budowlanych. Ubezpieczenie powinno 
dotyczyć odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z czynów niedozwolonych (OC delikt) oraz 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC 
kontrakt). Zakres ubezpieczenia powinien obejmować w szczególności: roboty, urządzenia oraz 
wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od kradzieży, ognia i 
innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw 
nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 
prowadzonymi robotami. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
§ 5 



Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1/ przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy, 
2/ wprowadzenie Wykonawcy na budowę w ciągu 7 dni od podpisania umowy, 
3/ wskazanie i udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody, 
4/ doręczenie Wykonawcy dziennika budowy najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, 
5/ zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
6/ dokonanie odbioru końcowego robót zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 niniejszej 

umowy. 
 

PODWYKONAWCY 

§ 6 

1.Strony uzgodniły, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez : 

a/ Wykonawcę osobiście w zakresie: ………….. 

b/ Podwykonawców w zakresie …………….. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do 

zaakceptowania umowę z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich 

pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

4. Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonywane przez Podwykonawcę na zasadach określonych przepisami prawa 

i doprecyzowanych niniejszą umową. 

5. W przypadku: 

    a/ zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego, 

    b/ zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 

    c/ nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego, 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust.4. 

6. W przypadku udzielenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą i jej 

zawarcia przez Wykonawcę, Wykonawca w przypadku nie wykonania obowiązku, o których mowa 

w § 3 ust. 9 niniejszej umowy, dokonuje mocą niniejszej umowy cesji swojego wynagrodzenia w 

wysokości odpowiadającej należnemu Podwykonawcy wynagrodzeniu, z zastrzeżeniem zdania 2. 

Cesja jest skuteczna: 



a) od dnia upływu terminu na złożenie potwierdzenia, o którym mowa w §3 ust. 9 niniejszej 

umowy  

b)  względem wierzytelności Podwykonawcy wskazanej w piśmie Podwykonawcy, 

c) pod warunkiem wezwania przez Podwykonawcę Zamawiającego do zapłaty kwoty wskazanej 

w lit. b). 

7. W przypadku wstrzymania na rzecz Wykonawcy płatności, co do kwoty, o której mowa w ust. 6 

lub jej zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca nie ma prawa odpowiednio do 

żądania odsetek z tytułu wstrzymania płatności lub do dochodzenia od Zamawiającego żadnych 

roszczeń z tytułu wypłaty kwoty Podwykonawcy. 

8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do 

wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia 

przekraczającego wierzytelność objętą cesją, zwróci Zamawiającemu odsetki za opóźnienie w 

uregulowaniu zobowiązania pieniężnego oraz wszelkie udokumentowane wydatki Zamawiającego 

związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę, w tym koszty postępowania sądowego. 

Zamawiający ma prawo potrącenia ww. kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

NADZÓR 

§ 7 

1. Ze strony Zamawiającego formalny nadzór inwestorski sprawować będzie: ……………… upr 

nr ……………………….. – branża budowlana, ……………………… upr nr 

……………………… - branża sanitarna, 

2. W przypadku zmiany inspektora(-rów) nadzoru Zamawiający poinformuje niezwłocznie na 

piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące z jego strony formalny nadzór 

inwestorski. 

3. Ze strony Wykonawcy funkcję:  

a) kierownika budowy sprawował będzie: ……………. . 

b) kierownika  robót sanitarnych sprawował będzie: ……………. . 

 

4. Ewentualna zmiana osoby/osób wskazanych, w ust. 3 względem oferty Wykonawcy z 

zastrzeżeniem, że ww. osoba będzie spełniała wymagania określone w siwz, następuje w trybie 

postanowień siwz. 

WARUNKI ODBIORU ROBÓT 
§ 8 



l. Do odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia 

rozpoczęcia odbioru, chyba, że odbiór w tym terminie nie będzie mógł nastąpić z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne 

wykonanie prac zgodnie z umową, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru 

stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. 

4. Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru Wykonawca dostarczy n/w dokumenty: 

a) projekty powykonawcze, 
b) certyfikaty, świadectwa techniczne,  
c) protokoły odbiorów częściowych, 
d) protokóły badań i pomiarów, 
e) dokumenty gwarancji producenta na urządzenia, materiały, instalacje, jeżeli producent 

udzielił takiej gwarancji, z zastrzeżeniem, że kserokopie ww. dokumentów pozostają u 
Wykonawcy, celem realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z serwisu 
gwarancyjnego.  

5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru - podpisany przez obie strony, w tym odpowiednio: 

a) Protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności 
odbioru do jego zakończenia, 

b) Protokół końcowy odbioru robót z zastrzeżeniami - jeżeli w czasie odbioru przedmiotu 
umowy zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a wady: 

 kwalifikują się do usunięcia i nie zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności 
odbioru do jego zakończenia, 

 nie kwalifikują się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem lub  obowiązującymi przepisami prawa, 

c) Dokument odmowy odbioru robót - jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy zostaną 
stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a wady te nie kwalifikują się do usunięcia 
i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6. Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający: 
A. w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia: 

a) wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia, w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego i liczonym od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót z 
zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu 
wad. W takim przypadku ust. 5 lit a) i b) stosuje się odpowiednio. 
 b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a), ma prawo 
naliczenia kar umownych zgodnie z §14 ust. 1 lit c) umowy. 
 

B.  w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i: 

      a) nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub  obowiązującymi 

przepisami prawa – Wykonawcy przysługuje obniżone wynagrodzenie zgodnie z § 3 ust. 8 li. 



B z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 14 ust.1 lit. d) umowy przez 

Zamawiającego, 

b) uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi 

przepisami prawa -  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w § 14 ust. 1 lit. e) umowy albo żądać 

ponownego wykonania przedmiotu umowy (określonych robót), z zastrzeżeniem prawa do 

naliczenia kary umownej zgodnie z §14 ust.1 lit. e) umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy 

Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji 

odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru. 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 9 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy (w tym 

dostarczone przez Wykonawcę celem realizacji przedmiotu umowy urządzenia) na 
okres…………….miesięcy, liczonych od dnia podpisania Protokołu końcowego odbioru robót 
bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3. 

2. Jeżeli okres gwarancji producenta jest dłuższy niż wskazany w ust.1, Wykonawca udziela 
gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej.  

3. Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy o 
istnieniu wady w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 
4. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni koniecznych na usunięcie wad w 
przypadku kwalifikujących się do usunięcia.  
5. Postanowienia ust. 3-4 stosuje się odpowiednio do rękojmi. 

 

§ 10 

1. Przeprowadzane przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy będą przeprowadzane w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd 
na 1 rok, z zastrzeżeniem, że czas przeglądów gwarancyjnych nie będzie dłuży niż 7 dni roboczych, 
oraz będą one przeprowadzane w sposób umożliwiający pracę w obiekcie. 
2. Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w którym 
zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących się do 
usunięcia – termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie 
wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, w szczególności nie pozbawia 
Zamawiającego prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad. 

 
§ 11 

1. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 

A. w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający:  

a)  wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 15 dni, chyba, że warunki 

atmosferyczne nie pozwalają na usunięcia wad w ww. terminie – w takiej sytuacji Strony 

określą inny termin. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 

usunięciu wad.  



b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie:  

ba) naliczy kary umowne zgodnie z § 14 ust. 1 lit c)  umowy; 

bb) ma prawo powierzyć podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni, z prawem potrącenia przez Zamawiającego 

wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

B.  w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

a) Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub 

wymiany materiałów/urządzeń wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, 

z prawem potrącenia przez Zamawiającego przysługującej Zamawiającemu należności z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający ma prawo przedłużyć termin 15-dniowy termin, o którym mowa w ust. 1 lit. A a) 

na umotywowany wniosek Wykonawcy, w przypadku gdy niemożność usunięcia wad w ww. 

terminie jest niezależna od Wykonawcy, w szczególności, gdy do usunięcia wad konieczna jest 

dostawa urządzeń lub materiałów przez podmiot trzeci.  

3. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w Protokołach po usterkowych.  

 

 
 
 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UWOWY 
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

oferty brutto w wysokości  ………………. zł w formie …………….. 

2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na ewentualne zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego 

zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 

3. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym podpisaniem Protokołu 

końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń albo Protokołem końcowym odbioru robót z 

zastrzeżeniami, w przypadku wad, o których mowa w § 8 ust. 6 lit. B. a) w terminie 30 dni od 

podpisania danego Protokołu.  

4. 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi w okresie ich 

obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi w terminie 15 dni od 



dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem po usterkowym, których realizacji żąda 

Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4, chyba, że wady mają charakter 

nieusuwalny. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed 

podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należnego 

należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy.  

7. W przypadku konieczności zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pzp Wykonawca przed 

podpisaniem umowy złoży zabezpieczenie w wysokości 5% wartości robót 

dodatkowych/uzupełniających. Do tak wniesionego zabezpieczenia stosuje się odpowiednio 

ust. 2-5. 

8. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana 

formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i bez zmiany jego wysokości.  

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za sam fakt zwłoki oraz karę umowną 

0,005 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony 

od terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zw. z ust.2; 

b) za zwłokę w czasie reakcji na wadę względem terminów określonych niniejszą umową – 

karę umowną w wysokości 0,005% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki,  

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

rękojmi za wady względem terminów określonych niniejszą umową lub wyznaczonych 

przez Zamawiającego na usunięcie wady – karę umowną w wysokości 0,5  % wartości 

pozycji tabeli elementów scalonych zawartej w Załączniku Nr 1 do umowy, którego to 

zakresu dotyczy wada za każdy dzień zwłoki,  

d) z tytułu samego faktu istnienia wad, które nie kwalifikują się do usunięcia i nie 

uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub  obowiązującymi 

przepisami prawa - karę umowną w wysokości 0,5  % wartości pozycji tabeli elementów 

scalonych zawartej w Załączniku Nr 1 do umowy, którego to zakresu dotyczy wada, 



e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w szczególności o 

których mowa w §15 ust. 2, karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 1,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 145 ust. 1 ustawy, 
b) za opóźnienia w zapłacie faktur, odsetki ustawowe od należnej kwoty za każdy dzień 
opóźnienia. 

3. Strony zastrzegają swoje prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

oraz z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 15 

l. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a)  wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

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

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

b)   Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje umowy przez okres co najmniej 30 dni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje 

dotrzymania umownego terminu wykonania robót. Stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie 

dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem, że przystąpienie do robót po 

terminie 30 dni, o którym mowa w zd. 1, nie stanowi przeszkody do odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego; 

c)    pomimo   uprzednich  pisemnych   2-krotnych   zastrzeżeń   ze   strony Zamawiającego - 

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący 

sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, co potwierdza inspektor nadzoru.        Odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie do 10 dni roboczych od daty powzięcia 

wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

d)   stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 



e)    Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru. 

Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni roboczych od daty 

powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy; 

f)   Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób 

trzecich. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 10 dni roboczych 

od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów prawa lub umownego prawa odstąpienia z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego (pod rygorem nieważności) 

wraz z uzasadnieniem zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od umowy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie w zapłacie faktur 

przez Zamawiającego przekracza 30 dni. 

4.  Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego następuje 

z chwilą pisemnego (pod rygorem nieważności) wraz z uzasadnieniem zawiadomienia 

Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którejkolwiek ze Stron, Strony zobowiązane są 

odpowiednio do:  

a) w terminie 14 dni roboczych od chwili odstąpienia - sporządzenia protokołu inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienie,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie, z zastrzeżeniem, że jeżeli odstąpienie nastąpiło w 

winy Zamawiającego - Zamawiający nie może być obciążony z tego tytułu przez Wykonawcę 

kosztami wyższymi niż wynika to z kosztorysów powykonawczych sporządzonych przez 

Wykonawcą w oparciu o ceny jednostkowe na podstawie cen jednostkowych robót, robocizny, 

materiałów i sprzętu wg średnich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale 

poprzedzającym kwartał odstąpienia od umowy. Dla nakładów i robót nie występujących w 

SEKOCENBUDZIE, a koniecznych do zabezpieczenia przerwanych robót ustala się ceny 

rynkowe zaakceptowane przez Zamawiającego.  

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni opuści teren budowy. 

d) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastąpi 

na podstawie protokołów odbioru procentowego zaawansowania robót, sporządzonych na 

bazie tabeli elementów scalonych, podpisanych przez właściwych inspektorów nadzoru 

budowlanego, kierownika budowy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy 

uwzględnieniu cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 

dostarczonym Zamawiającemu, zgodnie z wymogami siwz, przed podpisaniem umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony 

zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie, wykorzystując również 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku zapłata za roboty wykonane 

zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana 



nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę. Za okres 

ten nie przysługują Wykonawcy odsetki. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 16 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, w tym także w zakresie prawa do 
wynagrodzenia za przedmiot umowy.  

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

§ 18 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Powszechny w Lublinie. 

§ 19 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarze dla każdej ze stron.  

  

Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

Załącznik Nr 1 - oferta Wykonawcy; 

Załącznik Nr 2 - zawiadomienie o wyborze oferty Wykonawcy; 

Załącznik Nr 3 - siwz wraz z załącznikami; 

Załącznik Nr 4 – kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy  

Załącznik Nr 5 – potwierdzenie/zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 


