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Załącznik nr 9 do SIWZ 

Znak sprawy PR.271.5.2015.ZP 

(Projekt Umowy) 

 

                                                                                              
Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec”  

współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014,  Program Operacyjny 
PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 

 

UMOWA NR          /2015 
 

W   dniu   …………..  2015r.   w   Węglińcu   została   zawarta   umowa   pomiędzy:    

1. Gminą Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec, w imieniu której działają : 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta w Węglińcu   –  Jolanty Zawisza  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

2. _________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 
Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (znak sprawy PR.271.5.2015.ZP), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2014r., poz. 1232)  

 1 . Zakres umowy. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych w ramach 

projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec” 

(znak sprawy: PR.271.5.2015.ZP)”,  obejmującego wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:   

1.1. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu – ul. Kościuszki 5.  

1.2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu – ul. Kościuszki 2. 

1.3.Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu - ul. Wojska Polskiego 18.  

1.4.Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Węglińcu – ul. Kościuszki 5.  

1.5. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ruszowie - ul. Zgorzelecka 2.  

1.6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ruszowie – ul. Zgorzelecka 2.  

1.7. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie – ul. Kolejowa 22.  

1.8. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – ul. Sikorskiego 3.  

zwanych dalej „przedmiotem umowy”.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa następująca dokumentacja: 

2.1. Projekty budowlane, 

2.2 Przedmiary robót, które są dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót.  

2.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, oraz że 

nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń. 
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3. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów 

Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym  zakresie i na własny koszt, do: 

4.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, 

4.2.przeprowadzenia kontroli wykonania ocieplenia przegród (przed położeniem wyprawy elewacyjnej 

lub pokrycia dachowego) przy użyciu kamery termowizyjnej oraz przedstawienia protokołu z 

przeprowadzonych badań. 

4.3.prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym 

między innymi z ustawą z dn. 16.04.2004r o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku poz. 627, z 

późn. zm.). Biorąc pod uwagę konieczność dbałości o cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

oraz różnych form ochrony przyrody, należy zwrócić uwagę na działania polegające na organizacji 

dostaw, lokalizację i organizację pl. magazynowego budowy oraz prace prowadzone na strychach 

/stropodachach i elewacjach. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem m.in. potrzeb i 

biologii gatunków chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego 

regularnego występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień ( 

oprac. http://www.nfosigw.gov.pl); 

4.4.wykazania, że w wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych obliczeniowe 

zapotrzebowanie na energię ( tj. roczne obliczeniowe zużycie energii ) uległo zmniejszeniu w stosunku 

do stanu pierwotnego o minimum 54,94% ogółem dla całego projektu; 

4.5.oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też 

poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób ( w tym 

dzieci) na terenie obiektów na których będą realizowane roboty budowlane; 

4.6.opracowana projektu organizacji ruchu na czas budowy – na czas wykonywania robót nie 

przewiduje się wyłączenia budynków użytkowania;  

4.7.rozwiązania kwestię poboru wody  i energii elektrycznej;  

4.8.uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 

4.9.dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów  na składowisko.  

4.10.sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia. 

§ 2. Terminy realizacji umowy. 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia przekazania placu budowy. 

2. Wymagany termin wykonania zamówienia – 8 kwietnia 2016r.   

3. W związku z tym, że zamówienie  jest  współfinansowane w ramach MF EOG 2009-2014, 

Zamawiający będzie wymagał, aby jego realizacja zakończona została w terminie 

     podanym powyżej. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu 

     odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

4. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź  

na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dokonać bądź wyrazić zgodę na dokonanie zmiany 

terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie 

rzeczowo finansowym zamówienia, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie 

przekroczy daty określonej w ust. 2.  Konieczność takich zmian może wynikać z: 

4.1. wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru), 

4.2. zaistnienia siły wyższej, czyli wydarzenia lub okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mieli wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy oraz której, w przypadku jej 

wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 

przezwyciężyć; jak również która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy  ani 

Zamawiającemu, 

4.3. w innych okolicznościach, w których Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie 

mógł wykonywać zobowiązania umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie. 

3. Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie 

oferty Wykonawcy na kwotę brutto:…………..zł słownie:……………………………….zł), w tym 

http://www.nfosigw.gov.pl/
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podatek VAT (23%), tj…………..zł. 

Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich robót niezbędnych do 

zrealizowania  przedmiotu umowy. 

2. Ustala się następujące warunki płatności: 

2.1.podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 

2.2.rozliczenie robót dokonane będzie fakturą częściową za wykonany etap robót  określony                          

w harmonogramie (przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego) stanowiącym załącznik do umowy oraz fakturą końcową. 

2.3.podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół  odbioru  częściowego robót 

podpisany przez  inspektora nadzoru, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

2.4.ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu 

przedmiotu umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za ostatnie wykonane i odebrane elementy 

robót.  

2.5.faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 

2.6.Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

2.7.rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na 

zasadach określonych poniżej: 

2.7.1.Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia 

Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 

2.7.2.przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby 

Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument 

przelewu lub oświadczenie podwykonawcy); 

2.7.3.w  przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do 

Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na 

rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego(art. 647
1
 §5 

KC). 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane.  

4.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

5.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

7.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

7.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

7.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

7.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 3, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

9.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
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większą niż 5% wartości niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego.  

10.Fakturę należy wystawić na: 

Gmina Węgliniec 

 ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec 

                      NIP – 615 – 18 – 08 – 660 

11.Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót 

potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania 

protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.  

12.Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6. 

§ 4. Obowiązki Stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1.1.wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania placu budowy, 

1.2.przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,  

1.3.zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

1.4.odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w 

przekazaniu do eksploatacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

2.1.  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, o której mowa w § 1 ust.2, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

2.2. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 

2.3. zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności i 

uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót zabezpieczenia 

terenu budowy obciążają Wykonawcę, 

2.4. wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz spełniających parametry techniczne 

określone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. Wykonawca przed użyciem wyrobów zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów 

określonych w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na użycie danych wyrobów, 

2.5. zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciągu 3 dni od daty odbioru 

końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza 

budowy obciążają Wykonawcę, 

2.6. przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem, 

2.7. uzyskania wszystkich uzgodnień potrzebnych do zrealizowania zamówienia, 

2.8. zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających  lub  ulegających zakryciu.  Nie 

zgłoszenie  tych robót inspektorowi  daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i 

przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2.9. przekazania    Zamawiającemu    w    dniu    zgłoszenia    do    odbioru    dokumentacji 

pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz  dokumentów 

gwarancyjnych uzyskanych od producentów dotyczących gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 2, 

2.10. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 

zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

2.11. dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy, uporządkowania terenu robót. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 

powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich naprawienia 

w pełnej wysokości. 

§ 5. Podwykonawcy. 
 

1. Podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
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której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 

między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a 

także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  

2. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 

1) osobiście, 

2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:_________________________  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

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

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.  

5. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

5.1.niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

5.2.gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

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

8. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi niezbędne do realizacji robót 

budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, określonej w § 3 ust.1,.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

13. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia. 

§ 6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów 

niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy 

Zgodnie ze złożoną ofertą, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca będzie/nie będzie 

polegał na wiedzy i  doświadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, określonych w pisemnym zobowiązaniu tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Podmiot, który 
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zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą 

za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

§ 7. Przedstawiciele Stron. 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego 

przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.). 

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i 

ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie są uprawnieni do podejmowania w 

imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie 

wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3. 

3. Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca 

poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

5. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Zamawiającego Kierownik Wydziału Planowania i Rozwoju  lub osoba przez 

niego wyznaczona. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego 

upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy, a 

także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z 

realizacją przedmiotu umowy. 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty brutto 

określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj zł, w formie 

2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni/wygaśnie nie wcześniej niż w 30-

stym dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy 

został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu/wygaśnie nie wcześniej 

niż w 15-stym dniu/ po upływie okresu rękojmi za wady. 

§ 9 Rękojmia za wady i gwarancja. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi. 

2. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą 

usterek powstałych w wyniku:  

2.1. niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa,  

2.2. napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,  

2.3.uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,  

2.4.uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 

3. Zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w 

przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz 

braku możliwości w odbiorze ciepła.  

4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować:  

4.1. usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, 

montażu i uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz.  od dnia 

powiadomienia o jej zaistnieniu. 

4.2. usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta 

trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady 

4.3. przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie 

urządzeń przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.  

5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o 
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parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

6. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. 

7. Okres gwarancji wynosi  …………………. 

8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych. 

 

§ 10 Kary umowne. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi  w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad,  

1.3.w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, określonych w § 13 ust 1 lit 

b) i c) - w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 

1.4. z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian -  w wysokości 300,00 zł za każdy taki 

przypadek, 

1.5. z tytułu  nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

1.6. z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 800,00 zł za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

2.1.za zwłokę w przekazaniu placu budowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 3 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

2.2.w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1. 

 

 

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

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych 

odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 

odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471
 
kc. 

5. Zamawiającemu  przysługuje   prawo   do   potrącenia  należności   z   tytułu    kar    umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Jeżeli nieterminowość wykonania robót spowoduje odstąpienie od umowy ze strony 

współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane 

tym faktem. 

§ 11. Odbiór robót. 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego na trzy dni przed terminem, kiedy 

roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiającego 

powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych robót.  

2. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 

obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę. 

3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru  końcowego 

przedmiotu umowy na nie mniej niż 5 dni przed planowanym terminem zakończenia robót. 

Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które rozumie się także 

dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami 
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dokumentów. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały 

zakończone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

6. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od spełnienia wymagań określonych w ust. 4 . 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako 

wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

9. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisję odbioru dla dokonania odbioru 

ostatecznego. 

10. Stwierdzone w okresie rękojmi, na podstawie protokółów ujawnienia usterek, usterki lub wady 

Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14-stu dni licząc od dnia otrzymania 

pisemnego ich zgłoszenia. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i opłaci z kwoty wniesionego 

zabezpieczenia. 

12. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 

13. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych z usunięciem wad 

zaistniałych w okresie rękojmi, a wskazanych przez Komisję powołaną przez Zamawiającego, w 

protokole odbioru ostatecznego. 

14. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu ______dni od powiadomienia 

go przez Wykonawcę o usunięciu wad. 

15. Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

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

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy to: 

- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

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

16.  W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni od jej 

zaistnienia: 

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

- likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 12. Zmiany w umowie. 
1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych  w pkt. XVI  

niniejszej specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem 

strony zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

2.1. zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie 

zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 

2.2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia;  

2.3. rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 

do dnia rezygnacji.  

2.4.  konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów 

użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w 
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projekcie. 

3. Inne zmiany: 

3.1. zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta umowa. 

3.2. w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

3.3. powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy  

3.4. zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,  

3.5. w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, 

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

4.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana numeru 

rachunku bankowego); 

4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 

później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. Odstąpienie od umowy. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w kodeksie cywilnym, a także w szczególności, gdy: 

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

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający 

odstąpił od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od przekazania 

placu budowy, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

d) Wystąpienia konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4,  

e) Wystąpienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

niniejszej umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nastąpić - pod rygorem nieważności - w 

formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

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

obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych, 

- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

 

§ 14. Postanowienia końcowe. 
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1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

Wykonawca                               Zamawiający 

 

 


