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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

/Projekt/ UMOWA Nr ……………….. 

 

zawarta w dniu ………….. 2019 roku w Gdyni, pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/44 81-382 Gdynia NIP: 5862312326,  

reprezentowaną przez Dorotę Haase – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 im. kpt. ż. w. Karola 

Olgierda Borchardta w Gdyni (81-055) ul. Rozewska 33, działającej na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

(firma) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………..  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Remont sali gimnastycznej w budynku 

Szkoły Podstawnej nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1, oznaczenie sprawy 3/2019, strony 

postanawiają co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ilekroć w niniejszej Umowie lub jej załącznikach jest mowa o: 

1) przedmiocie umowy – rozumie się przez to wykonanie robót budowalnych związanych 

z remontem budynku Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni przy ul. Gospodarskiej 1 polegających 

na remoncie sal zajęć, holi, klatek schodowych i innych pomieszczeń w sposób i na warunkach 

określonych w Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), 

dokumentacją projektową oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

(dalej STWiOR), które to zadanie objęte było postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym przez Zamawiającego znak 

sprawy: 2/2019, 

2) robotach - rozumie się przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne usługi i dostawy związane 

z przedmiotem umowy, które winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, STWiOR i postanowieniami SIWZ, a w tym obejmujące usunięcie 

usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz w czasie odbioru końcowego, 

3) Placu budowy - rozumie się przez to przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy - przekazaną Wykonawcy dla 

wykonania robót, nad którą Wykonawca sprawuje pieczę i za zdarzenia na której Wykonawca 

odpowiada na zasadach ogólnych od momentu protokolarnego przejęcia od Zamawiającego do 

momentu zakończenia wykonywania robót, potwierdzonego pisemnie przez Zamawiającego, 

4) podwykonawcy lub dalszym podwykonawcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych 

służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu mowy, albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z 
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wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości równej lub niższej niż 0,5% wartości 

Umowy (wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł 

brutto). 

5) Inspektorze nadzoru - rozumie się przez to osobę fizyczną powołaną przez Zamawiającego  

dla celów pełnienia bieżącego nadzoru nad prawidłowością realizacji robót przez Wykonawcę, 

o uprawnieniach określonych w przepisach Prawa budowlanego oraz w niniejszej umowie, której 

pełne imię i nazwisko wymienione jest w dalszej treści umowy. 

6) Kierownik budowy – rozumie się przez to osobę fizyczną, reprezentanta Wykonawcy, powołaną 

do bieżącego kierowania wykonywaniem robót oraz ich koordynacji, o uprawnieniach 

określonych w przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie, której pełne imię i 

nazwisko wymienione są w dalszej treści Umowy i któremu podlegają Kierownicy robót 

branżowych. 

7) powiadomieniu - rozumie się przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, 

zatwierdzenia, postanowienia lub informacje sporządzone pisemnie i przesyłane pocztą, 

dostarczone do głównej siedziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nią adres, a także 

odpowiedni wpis do dziennika budowy w sprawach, które reguluje Prawo budowlane, 

8) ustawie Pzp - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 

9) Prawie budowlanym - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy, 

10) sile wyższej – rozumie się przez to okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności 

są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; pod 

pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie między innymi: wprowadzenie stanu wojennego 

oraz akty terroryzmu, strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a mający 

wpływ na realizacje przedmiotu umowy, katastrofy żywiołowe a w szczególności: huragany, 

trzęsienia ziemi, powódź, 

11) wadzie – rozumie się przez to jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 

umowy robotach budowlanych, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości przedmiotu umowy, obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu umowy, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy, 

12) dokumentacji projektowej lub projekcie - rozumie się przez to wszelkie rysunki, obliczenia 

i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 

i Inspektora nadzoru zgodnie ze SIWZ i umową, oraz wszelkie rysunki, obliczenia, próbki oraz 

inne dane techniczne podobnej natury dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru oraz STWiOR, co stanowi komplet opracowań, 

na podstawie których będą wykonywane roboty, 

13) ofercie - rozumie się przez to zestaw dokumentów, oświadczeń złożonych - zgodnie z warunkami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ - przez Wykonawcę w wyniku przystąpienia 

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

14) SIWZ – rozumie się przez to Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, opracowaną przez 

Zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz dostarczoną Wykonawcy w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia 

niniejszej umowy, 

15) dniu - rozumie się przez to dzień kalendarzowy, 

16) formie pisemnej lub pisemnie lub na piśmie - rozumie się przez to wszelkie pismo odręczne, 

maszynowe lub komputerowe z własnoręcznym podpisem Strony. 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych 

związanych z remontem sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawnej nr 40 w Gdyni 

przy ul. Gospodarskiej 1.  



Znak sprawy: 3/2019 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) rozbiórka listew przyściennych, 
2) rozbiórka posadzki z parkietu ok. 172 m2, 

3) usunięcie izolacji z papy podkładowej, 

4) rozbiórka deskowania  ok. 172 m2, 

5) rozbiórka legarów - 2 warstwy, 

6) oczyszczenie i wyrównanie podłoża, 

7) ułożenie izolacji z folii izolacyjnej klejonej na zakład, 

8) ułożenie podkładek elastycznych, 

9) ułożenie legarów krzyżowo z belek o przekroju 60x75mm, górny i dolny ruszt co 50 cm w 

osi belek, 

10) ułożenie izolacji cieplnej grubości 10 cm z wełny mineralnej pomiędzy legarami,  

11) z pozostawieniem pustki powietrznej przy ścianie, 

12) ułożenie na legarach płyty OSB o grubości 25 mm ok. 172 m2, 

13) przygotowanie ścian pod montaż listew przyściennych, 

14) ułożenie parkietu dębowego kl. I (sortowanego) bez sęków i dużych różnic, 

15) kolorystycznych o wym. klepki długość 22 x 70 x 400 mm na pióro-wpust  i gwoździe w 

jodełkę wraz z listwami przyściennymi ok.  172 m2   

16) cyklinowanie parkietu, 

17) lakierowanie parkietu lakierem podkładowym, 

18) lakierowanie parkietu i listew 3 – krotnie,  

19) osadzenie listew progowych aluminiowych – na styku parkietu z inną nawierzchnią. 

20) malowanie linii boiska – do ustalenia z użytkownikiem, 

21) wykonanie niezbędnych prac wynikających z technologii robót, 

22) wywóz i utylizacja gruzu oraz innych elementów pochodzących z demontażu. 

3. Do składowania materiałów oraz wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych 

Zamawiający wskaże i udostępni Wykonawcy część terenu Szkoły, który Wykonawca 

odpowiednio ogrodzi i oznakuje. Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca 

zobowiązuje się na bieżąco wywozić, nie będą mogły być składowane na terenie szkoły. 

Zamawiający dopuszcza ustawienie kontenerów na terenie wygrodzonym w celu składowania 

gruzu. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymania porządku wokół miejsca 

prowadzenia prac oraz uporządkowania terenu sąsiadującego z obiektem po zakończeniu robót. 

4. Wykonawca opracuje wymagane instrukcje obsługi i konserwacji wykonanych nawierzchni oraz  

przeprowadzi szkoleniem wskazanych pracowników Zamawiającego. 

5. Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określa SIWZ, w tym dokumentacja 

projektowa i STWiOR, stanowiące w całości załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Formularz ofertowy Wykonawcy stanowi złącznik nr 1 do umowy.  

 

 

§  3 

Termin wykonania 

 

1. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi 

wynikającymi z niniejszej umowy i dokumentów będących jej załącznikami Wykonawca wykona 

w terminie od dnia zawarcia umowy tj. do dnia 30 września 2019 r. 

2. Za datę zakończenia robót budowlanych strony przyjmują datę powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o gotowości odbioru końcowego, po którym Zamawiający nie wniósł uwag. 

3. Odbiór wykonanego przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru 

końcowego bez uwag.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac budowy w dniu podpisania umowy. 
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§  4 

Przedstawiciele stron 

 

1. Zamawiający ustanawia Inspektora nadzoru w osobach: 

1) .......................................... posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielniej 

funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr 

................  nr tel.: .................... 

2) …… 

2. Inspektor nadzoru działa w zakresie określonym w art. 25 i art. 26 ustaw Prawo budowlane. 

3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 

projektową oraz STWiOR, wykonania przedmiotu umowy. 

4. Inspektor nadzoru nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji powodujących zmianę przedmiotu umowy lub niosących skutki finansowe wykraczające 

poza zakres robót objętych projektem budowlanym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu osób lub 

grożących powstaniem straty o znaczących rozmiarach w mieniu Zamawiającego, z tym 

zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku nie dotyczy to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem § 4 ust. 4. 

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robót bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie …………………………………. 

posiadającego uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielniej funkcji w budownictwie w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń nr ………………. nr tel.: 

………………………. 

7. Kierownik budowy realizuje obowiązki określone w art. 21a i art. 23 ustawy Prawo budowlane. 

8. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. Wykonawca może dokonać zmiany osób, o 

których mowa w ust. 6 i ust. 7, w okolicznościach i na zasadach określonych w § 12 ust. 1 pkt. 1 

umowy. Zmiana taka wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

 

§  5 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, urządzeń 

i sprzętu, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

prawa; wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymogom, jakie 

zostały zawarte w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 2; Wykonawca 

zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego do okazania w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu 

zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę 

techniczna; 

2) przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.  401), oraz 

umożliwienie wstępu na Plac budowy pracownikom organów państwowych, celem 

dokonywania kontroli i udzielanie im informacji i pomocy wymaganych przepisami prawa, 

3) postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji umowy zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2013r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.672), 

4) protokolarne przejęcie Placu budowy, 
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5) przedłożenie Inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania miejsca robót oraz projektu 

organizacji robót; niniejsze projekty wymagają akceptacji Inspektora nadzoru, 

6) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie miejsca robót z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie robót ewentualnej drogi komunikacyjnej 

niezbędnej dla potrzeb Zamawiającego, 

7) ochrona mienia znajdującego się na Placu budowy, 

8) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót, 

9) utrzymanie Placu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie 

zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp. 

10) po zakończeniu robót usunięcie poza Plac budowy wszelkich urządzeń, elementów zaplecza 

itp. oraz pozostawienie całego Placu budowy czystego i nadającego się bezpośrednio do 

użytkowania w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

11) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie 

wykonywanych robót przed ich zniszczeniem, 

12) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie 

przedmiotu umowy do odbioru końcowego; dokumentację powykonawczą należy wykonać 

w ilości dwóch egzemplarzy w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu na płycie CD 

lub innym nośniku danych; do dokumentacji powykonawczej Wykonawca dołączy 

szczegółową dokumentację fotograficzną wykonanej instalacji elektrycznej w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub innym nośniku danych; 

13) wykonanie wszystkich niezbędnych odbiorów i badań z uzyskaniem wyniku pozytywnego,  

w szczególności badania wody, pomiarów oświetlenia i instalacji gniazd, pomiarów 

ochronnych,  przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 

14) bieżące prowadzenie Dziennika Budowy, 

15) uczestniczenie w czynnościach odbioru, niezwłocznego usunięcie stwierdzonych wad,  

16) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru pogwarancyjnego na 5 dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 

17) udzielanie Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, ilości 

zatrudnionych robotników, czasie pracy oraz pracującym sprzęcie. 

2. Z zastrzeżeniem prawa do zatrudnienia podwykonawców do wykonania części przedmiotu 

umowy wskazanych wyraźnie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego scedować wykonywania przedmiotu 

umowy lub jakiejkolwiek jego części, korzyści z niego lub udziału w nim na rzecz osób trzecich, 

poza przypadkiem cesji praw na rzecz instytucji ubezpieczających Wykonawcę oraz praw do 

uzyskania przez Wykonawcę odszkodowania od innych współodpowiedzialnych podmiotów (w 

przypadku gdy ta instytucja pokryła straty lub roszczenia zgłoszone przeciw Wykonawcy). 

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Placu budowy w dniu zawarcia umowy, 

2) wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza Placu budowy, w tym w szczególności 

wskazania części parkingu przeznaczonego na składowanie materiałów, 

3) dostarczenia Dziennika Budowy, 

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

5) dokonywania odbiorów robót zgodnie z § 10 umowy, 

6) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, 

7) wykonywania innych czynności wymienionych w umowie. 

5. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. 

Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań wodomierza, 

zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt, natomiast zużycie energii elektrycznej wg 

wskazań podlicznika elektrycznego, zamontowanego przez Wykonawcę i na jego koszt. 

Wszystkie koszty wynikające ze stanów licznika podłączonych przez Wykonawcę za zużycie 
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wody i energii elektrycznej ponosi Wykonawca. 

6. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, na warunkach i w terminach określonych w 

niniejszym paragrafie wszystkie osoby w zakresie wymienionych czynności:  

1) wykonywanie prac w zakresie wymiany parkietu, 

2) wykonywanie prac malarskich i tynkarskich. 

7. Wykonawca zatrudni osoby, o których mowa w ust. 6 na okres nie krótszy niż okres realizacji 

umowy. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w 

tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 

Zamawiającemu oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 

6 i 7 umowy.  

9. Oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, powinno zawierać w 

szczególności: 

1) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie 

2) datę złożonego oświadczenia, 

3) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu, 

4) oraz osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

10. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa 

w ust. 8 - 9, będzie niezgodne z prawdą lub nie potwierdzi spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie uprawiony do naliczenia 

kary umownej zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 8 i/lub odstąpienia od umowy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 7. 

11. Niezłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ust. 8-9 traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 

6.  

12. Dopuszcza się zmianę osoby zatrudnionej w ramach umowy o pracę, z zastrzeżeniem 

dotrzymania warunków zatrudnienia, o których mowa w ust. 6-7. 

13. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie w terminie 3 dni licząc od dnia, 

w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

14. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w ust. 13 zobowiązany 

jest zatrudnić inna osobę na umowę o pracę. Postanowienia ust. 6 – 11 stosuje się odpowiednio. 

15. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może odstąpić od zobowiązania Wykonawcy do 

zatrudnienia pracownika w okolicznościach, o których mowa w ust. 13, pod warunkiem, że do 

terminu zakończenia umowy pozostało nie więcej niż 30 dni.  

16. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§  6 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

określone w formularzu ofertowym Wykonawcy w wysokości cena brutto 

……………………….. zł (słownie:……………………………………….) w tym …% stawka 

podatku VAT.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy, włącznie z własnymi kosztami Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, 

wynikających ze świadczeń i obowiązków przewidzianych niniejszą umową. W wynagrodzeniu o 

którym mowa w ust. 1 zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów budowlanych nie 
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wyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości 

przedmiotu umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów obowiązującego 

Prawa Budowlanego. 

3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w złotych polskich (PLN) przelewem bankowym na 

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 14 dni od otrzymania od 

Wykonawcy poprawnej pod względem formalnym i rachunkowym faktury. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zwrotu otrzymanej od Wykonawcy nieczytelnej faktury, bądź 

niepoprawnej pod względem formalnym lub rachunkowy, co będzie to skutkować przesunięciem 

terminu płatności o okres przedłożenia Zamawiającemu poprawnego dokumentu. 

4. Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności są protokół odbioru końcowego bez uwag 

podpisany przez obie strony, oświadczenie podwykonawców, o którym mowa w ust.7 pkt. 2  oraz 

prawidłowo wystawiona faktura. Faktura wymaga potwierdzenia przez Inspektorów nadzoru 

5. Faktura winna zawierać następujące informacje: 

1) Nabywca: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto Na Prawach Powiatu 81-382 Gdynia, al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54; NIP 586-231-23-26 

2) Odbiorca: Szkoła Podstawowej Nr 40 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni (81-

055) ul. Rozewska 33 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót podwykonawcom/dalszym 

podwykonawcom: 

1) faktura Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej 

podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom; 

2) Wykonawca do faktury dołączy potwierdzenie dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniami tych 

podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającymi, że otrzymali oni należne 

im wynagrodzenie; 

3) w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  

lub przedłożył Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi; 

4) za uchylanie się od obowiązku zapłaty, o którym mowa w pkt 3, Zamawiający uzna brak 

przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 2, na kwotę wynikającą z 

zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane oraz przedłożonych Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi; 

5) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

6) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę, który w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne 

uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiednio 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

7) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 6, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia odpowiednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 
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8) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy kwoty należnego mu wynagrodzenia lub złożenia do depozytu sądowego 

kwoty potrzebnej na pokrycie tego wynagrodzenia, Zamawiający potrąci tę kwotę z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

dalej zwanym zabezpieczeniem, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto określonej w 

§ 6 ust. 1 umowy tj. kwotę ……… zł (słownie: …………………………………………………. ). 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione przez Wykonawcę w formie 

………………………………………………………………………………………………………  

3. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonana zamówienia. 

4. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczania na jedną 

lub kilka forma wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia 

dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować 

zmniejszenia jego wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności zabezpieczenia, jeżeli data jego 

wygaśnięcia przypadnie przed terminem wykonania przedmiotu umowy. Koszt przedłużenia 

ważności zabezpieczenia jest kosztem Wykonawcy, jeżeli przedłużenie terminu wykonania 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przeciwnym wypadku koszt 

przedłużenia ważności zabezpieczenia jest kosztem Zamawiającego. 

6. Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję 

zgodnego z niniejszą umową wykonania robót, zaś 30 % wniesionego zabezpieczenia jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

7. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70 %  kwoty zabezpieczenia tj. kwotę ……………… zł w terminie 30 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego  bez uwag lub podpisania protokołu 

stwierdzającego usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwotę: …………….. zł w terminie 15 dni od daty upływu 

okresu rękojmi za wady. 

8. Zamawiający wstrzymał się ze zwrotem części zabezpieczenia, o której mowa w ust. 7 pkt. 2, w 

przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub 

usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad i usterek.  

 

 

§  8 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot umowy: 

1) …………………………………………………………………, 

2) ………………………………………………………………… . 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia publicznego na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu na piśmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy.  

3. 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 

zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
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4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu tej umowy zgłosi w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust 3. 

5. Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z 

ust. 4, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. 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 i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 30 000,00 zł . 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonania robót objętych niniejszą umową 

przez podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez 

Zamawiającego, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie tych robót ze skutkiem 

natychmiastowym do chwili wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z 

niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych podwykonawców oraz ich pracowników 

w takim samym stopniu, jakby to były działania Wykonawcy. 

9. Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, musi 

spełniać co najmniej następujące warunki: 

1) niedopuszczalne są zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego; 

2) wymagane są zapisy zawierające uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisy warunkujące podpisanie 

takich umów pod warunkiem wcześniejszej akceptacji projektów tych umów przez 

Zamawiającego; 

3) wysokość wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w ramach podwykonawstwa 

musi być realna w stosunku do zakresu tych robót,  

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane między Wykonawcą, a podwykonawcą w 

terminie 7 dni od daty ich podpisania, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania 

podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.  

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

Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu potwierdzenia 

spełniania  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b pkt. 2-3 ustawy 

Pzp lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 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, określonym w SIWZ. 

12. Wszyscy zatrudnieni pracownicy Wykonawcy, pracownicy podwykonawcy lub dalszych 

podwykonawców zobowiązani są do noszenia kamizelek (BHP) z LOGO lub nazwą firmy, w 

której są zatrudnieni. Zamawiającemu przy sługuje prawo kontroli osób przebywających na Placu 

budowy w celu ustalenia, czy są oni pracownikami Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy.  

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa 
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o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

14. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo odpisu z właściwego rejestru 

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność za wady 

 

1. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot umowy gwarancji należytej jakości oraz rękojmi za 

wady na okres ……… miesięcy.  Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

z tytułu rękojmi oraz gwarancji biegnie równolegle, liczony jest od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez uwag. 

2. Zamawiający w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym może wykorzystać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających 

z gwarancji.  

3. Wykonawca w dniu dokonywania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 

przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne i katalogowe wyposażenia, urządzeń i materiałów 

budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę, wystawionych przez producenta. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 

po odbiorze końcowym. O wykryciu wad w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę faksem na nr: ……………………………………. lub na adres e-

mail:………………………...  Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. W 

przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od 

Zamawiającego nie reaguje na zawiadomienie lub nie podpisze protokołu stwierdzającego 

ujawnione wady, Zamawiający ma prawo samodzielnie stwierdzić ujawnione wady, o czym 

pisemnie powiadomi Wykonawcę.  

5. Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie. 

Usunięcie wad będzie stwierdzone protokolarnie. 

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, tj. wady nieumożliwiającej 

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru wykonania 

tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega 

przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancja 

Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. 

7. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

9. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie. 

10. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych 

w kodeksie cywilnym. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego 

zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1) zmianie adresu lub firmy; 

2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

3) wszczęciu postępowania naprawczego, w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik; 
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4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1)  siły wyższej, 

2)  szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia. 

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji dotyczących danego elementu Robót, 

także po terminie określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu i 

dotyczyła ona danego elementu Robót. 

 

 

§  10 

Odbiory 

 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu robót określonych w umowie, po sprawdzeniu 

ich należytego wykonania. Strony zgodnie ustalają, iż odbiór końcowy przedmiotu umowy 

nastąpi jednorazowo po zakończeniu całości robót objętych niniejszą umową.  

2. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części robót podwykonawcom do protokołu 

odbioru końcowego robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców (wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych 

przedstawicieli stron. 

3. Odbiór końcowy:   

1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy oraz innych 

czynności przewidzianych przepisami Prawa Budowlanego, potwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru; potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad 

stwierdzonych przez Inspektora nadzoru;  

2) odbioru końcowego dokonuje należycie umocowany przedstawiciel Zamawiającego przy 

udziale użytkownika obiektu oraz należycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy; 

Wykonawca i Zamawiający mogą na swój koszt korzystać z opinii rzeczoznawców; 

3) przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. 12 ustawy oraz : 

a) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i 

katalogowe urządzeń, 

b) instrukcje obsługi, 

c) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań, 

d) inne dokumenty niezbędne dla odbioru końcowego wskazane w STWiOR lub SIWZ. 

4. Odbiór końcowy przebiegać będzie w następujący sposób:  

1) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru końcowego 

poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia faksem 

do siedziby Zamawiającego na nr. …………………….. lub na adres e-mail 

………………………………, 

2) jeżeli Zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone i nie będzie miał 

zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentów przyjęcia robót w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego robót, 

3) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed odbiorem Dziennik Budowy dotyczący 

realizacji roboty budowlanej, będącej przedmiotem umowy, 

4) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, który zawierać 

będzie ustalenia poczynione w czasie odbioru; protokół odbioru końcowego bez uwag 

stanowi podstawę do wystawienia faktury.  

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości lub części 

tj. roboty nie zostały wykonane zgodnie z umowa lub zawierają wady, będzie miał zastrzeżenia 

co do kompletności i prawidłowości dokumentów przyjęcia robót, odmówi dokonania odbioru i w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku 

o dokonanie odbioru końcowego.  
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6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiający może wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia i wstrzymać się z dokonaniem odbioru do tego 

czasu.  

7. 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.  

8. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Zamawiający może 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;  

3) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, 

Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i/lub powierzyć wykonanie 

przedmiotu odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany w formie protokolarnej przez Zamawiającego  

oraz Wykonawcy, nie później niż na 7 dni przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z 

rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

10. Protokół odbioru pogwarancyjnego będzie potwierdzał datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.  

 

 

§ 11 

Kary umowne 

 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy, na niżej opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 3 ust. 1 

umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 

ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 

6 ust. 1 umowy, 

4) za wprowadzenie na Plac budowy podwykonawców z pominięciem warunków, określonych 

w § 8 umowy, w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień obecności takiego podwykonawcy,  

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień opóźnienia; 

6) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 

zmian, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 2 000,00 złotych (słownie: 

dwa tysiące złotych 00/100) za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego 

zmianę, 

7) za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych 

00/100) za każdą nie przedłożoną kopię umowy, lub jej zmiany; 

8) niezatrudnienia pracownika, o którym mowa w § 5 ust. 6 i /lub za opóźnienie w wykonaniu 

obowiązku wskazanego w §5 ust. 8-11 – 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień.  

3. Łączna wysokość kar wymienionych w ust. 2, nie może przekroczyć 60 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 1. 
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4. Niezależnie od kar umownych w przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Limit, o 

którym mowa w ust. 3 nie ma w tym wypadku zastosowania.  

5. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 2, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

notą obciążeniową do jej zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu wskazanym w nocie 

obciążeniowej, będzie mógł potrącić ją z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty za fakturę. 

6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązywanie się z 

umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest 

zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak 

nie później niż w ciągu 2 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na 

zaistnienie siły wyższej. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona 

poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji Umowy.  

W przypadku wystąpienia siły wyższej terminy umowne ulegają odpowiedniemu wydłużeniu,  

na zasadach określonych w §12 umowy. 

 

 

§ 12 

Zmiana treści umowy 

 

1. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy: 

1) zmiana osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne 

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 6 i 7 umowy; 

przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 

spełniających minimalne wymogi w zakresie uprawnień oraz doświadczenia określone w 

SIWZ; 

2) zmiana osób wskazanych w umowie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne 

zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego) upoważnionych przez 

Zamawiającego do nadzorowania robót budowlanych w imieniu Zamawiającego, o których 

mowa w § 4 ust. 1 umowy; 

3) zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku 

wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania rozwiązań zamiennych w 

stosunku do zaprojektowanych, opisanych w dokumentacji projektowej i STWiOR, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, których wartość przekracza wartość rozwiązań 

podstawowych,  

4) zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku 

wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia wykonania robót dodatkowych 

nieobjętych dokumentacją projektową i STWiOR, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

5) zmiana podwykonawców oraz części zamówienia wskazanej do wykonania przez tych 

podwykonawców, określonych w § 8 ust. 1; zmiana ta wymaga uprzedniego uzyskania przez 

Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego; 

6) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 w przypadku, o 

którym mowa w pkt. 3 i 4, o czas niezbędny do wykonania prac zamiennych lub robót 

dodatkowych;  

7) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust 1 w przypadku 

zaistnienia siły wyższej, przez którą rozumie się okoliczności, które pomimo zachowania 

należytej staranności są nieprzewidywalne oraz którym nie można zapobiec lub 

przeciwstawić się skutecznie. 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiana postanowień zawartej umowy 

w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.  

3. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.  
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4. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 13 

Odstąpienie i rozwiązanie umowy 
 

1. Poza przypadkami, o których mowa w § 10, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym gdy: 

1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 dni od 

dnia przejęcia Placu budowy,  

2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację robót na ponad 5 dni i nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail określony w niniejszej umowie przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie z umową, dokumentacją projektową i 

STWiOR, obowiązującymi przepisami, bądź niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

4) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zachowania zasad określonych w §8 

umowy, 

5) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 8 umowy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 10% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

6) Wykonawca dokonał zmiany osób wskazanych w umowie, skierowanych do realizacji 

zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 6 i 7 umowy, z pominięciem zasad określonych  

w § 4 umowy;   

7) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego 

w § 5 ust. 8-11.  

2. W razie wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego Wykonawca winien: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu 

umowy sporządzić przy udziale Inspektora nadzoru protokół inwentaryzacji robót będących 

w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

2) zabezpieczyć przerwane roboty na swój koszt; 

3) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu 

umowy usunąć z Placu budowy dostarczone przez niego lub wzniesione urządzenia zaplecza 

budowy, 

- w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy.  

3. Niezależnie od przypadków opisanych powyżej w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

 

§  14 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych wydanych na ich 

podstawie. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będzie 

rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.   
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4. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi, kierowana na adresy 

wskazane w niniejszej umowie, będzie uważana za skutecznie dostarczoną. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

6. Załączniki stanowiące integralna część umowy: 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa i STWiOR  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 
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