
           
           
                                       

                                       
 

Zadanie dofinansowane w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA + PRIORYTET „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK”  

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Operatorem programu jest Instytut Książki.  

 

ZAŁACZNIK NR 8 do SIWZ 
„Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach” 

 
 

UMOWA NR ……………………….. 
zawarta w dniu ………………….. 2014r. w Krapkowicach 

 
pomiędzy Miejska i Gminną Biblioteką Publiczną Krapkowicach z siedzibą przy ul. Sądowej 21;   
47-300 Krapkowice, reprezentowaną 
 przez Dyrektor – Marię Bartoszyńską , NIP: 756-17-45-445, zwaną w dalszej części umowy 
Zamawiającym   
 a firmą : 
....................................................................... 
....................................................................... 
NIP: ............................................................... 
KRS: .............................................................. 
mającą siedzibę w ....................................................przy ul....................................................... 
(kod) ........................................................................ 
zwanym w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1............................................................................ 
2............................................................................ 
  
W związku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postępowania  o udzielenie 
zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta 
umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania 
zadanie pn.: 
„Adaptacja obiektu na filię biblioteczną w Krapkowicach” 
 
 
Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie przebudowie i rozbudowie budynku użyteczności 
publicznej Warsztatu Terapii Zajęciowej, położonego w Krapkowicach przy ul. Mickiewicza 1 na działce nr 
24/6, k.m. 12.  



 
Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku w 
zakresie : 
- adaptację piętra na filię biblioteczną, 
- wzmocnienie konstrukcji stropu nad parterem budynku, 
- dobudowę windy dla niepełnosprawnych, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń p-poż, 
- wymianę pokrycia dachu, 
- wymianę systemu odwodnienia dachu, 
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej części podziemnej budynku wzdłuż jednej    
  elewacji – od strony terenów zielonych, 
- wykonanie w niezbędnych zakresie instalacji elektrycznej, 
- wykonanie w niezbędnym zakresie instalacji sanitarnych, c. o i wentylacji, 
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, 
- wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych. 
  
Szczegółowy opis przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych zawiera dokumentacja projektowa 
– załącznik nr 11 do SIW Z oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót /Stwor/ - załącznik nr 
……. do umowy.  
 
Ponadto Wykonawca zakupi i dostarczy oraz zainstaluje w powstałej w wyniku przebudowy i rozbudowy 
filii biblioteki sprzęt komputerowy – szczegółowy opis wg. załącznika nr ……. do umowy oraz wykona                     
i zamontuje  meble – szczegółowy opis wg. załącznika nr ……. do umowy.  
 

§ 2 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przejęcie teren budowy w terminie do 3 dni od podpisania przedmiotowej umowy. 
2. Zorganizowania oraz należytego zabezpieczenia miejsce realizacji przedmiotu zadania wraz z 

zapleczem   w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w 
jego obrębie przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia 
zmiany organizacji ruchu. 

3. Postępowanie z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma 
obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów 
zgodnie z Ustawą  o odpadach z dnia 27.04.2001r. (Dz.U.Nr 39 poz. 251 z 2007r.) tj. z dnia 14 
września 2010r. (Dz.U.Nr 185, poz. 1243) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. 
(Dz.U.Nr 62 poz. 627 z 2001r.) tj. z dnia 23 stycznia 2008r. (Dz.U.Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).  

4. Usunięcie w trybie natychmiastowym, skutecznie i docelowo, wszelkie szkody i awarie 
spowodowane przez Wykonawcę, 

5. Zgłaszanie do odbiorów częściowych Zamawiającemu Nadzoru Inwestorskiego poszczególne 
etapy robót  w szczególności roboty zanikające i ulegające zakryciu. Przed zgłoszeniem do 
odbioru Wykonawca winien wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami 
prawa próby, odbiory i badania, 

6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej 
7. Zamawiający nakazuje wykonać dokumentację j.w. wg poniższego schematu: 

a) Strona tytułowa - zawierająca dane Inwestora i dane wykonawcy (adres, telefon kontaktowy, 
zakres robót), 



b) Spis treści, 
c) Oświadczenie kierownika budowy, że dane prace zostały wykonane zgodnie z projektem                       

i sztuką budowlaną wg. obowiązujących ustaw prawnych, 
d) Kopie uprawnień kierownika budowy z Polskiej Izby Inżynierów, 
e) Dokumenty zamienne wynikłe w trakcie realizacji prac budowlanych, 
f) Certyfikaty i atesty stosowanych materiałów, 
g) Wyniki pomiarów, badań kontrolnych, dziennik budowy, 
h) Książka obmiarów i kosztorys powykonawczy, 
i) Oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu min. trzyletniej gwarancji na wykonane roboty. 

 
8. Pisemne powiadomienie Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego w terminie nie 
późniejszym niż  2 dni przed upływem terminu wyznaczonego na zakończenie pełnego zakresu umowy, o 
którym mowa w § 5. Do zawiadomienia o zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
dokumentację powykonawczą, wymagane certyfikaty, atesty itp.  
Niekompletna dokumentacja powykonawcza przedłożona Zamawiającemu jest równoznaczna                                         
z niedotrzymaniem terminu, o którym mowa w niniejszym punkcie. 
 
9.Przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy (poza dostawami sprzętu 
komputerowego) lub usługi realizowane w ramach wykonania przedmiotu umowy oraz ich zmian, 
 
10. przedkładanie przez wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem jest wykonanie robót instalacyjnych, a także projektu ich zmian, oraz poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie 
robót instalacyjnych ( jeśli roboty te będą wykonywane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę).    
 
 

§ 3 
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy : (imię i nazwisko) ................ 
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie (imię i nazwisko) …………..………………………………………………… 
3. Inspektorem Nadzoru będzie : (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………. 
 

§ 4 
Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do zabudowania. Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie 
Zamawiającego odpowiedni certyfikat zgodności z Polska Normą lub normami europejskimi. 

§ 5 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w  terminie:  do dnia 22 września 2014r., przy 
czym roboty budowlane winny być zakończone do dnia 31 lipca 2014r.  
Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się faktyczne przeprowadzenie prac odbiorowych.     

§ 6 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Pisemne przekazanie Wykonawcy placu budowy, w którym będą  prowadzone roboty, w 
terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

2. Przekazanie Wykonawcy projektu budowlanego w wersji papierowej, w dniu przekazania placu 
budowy 

3. Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 



4. Dokonanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego. 
5. Zwołanie, najpóźniej na 10 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, 

odbioru końcowego, rozumianego jako zakończenie pełnego zakresu prac objętych umową.  
 
 

§ 7 
1. Za wykonanie całkowitego zakresu przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości ……………................................................................................................. PLN 
(brutto). 
   słownie : ..........................................................................................................................................….. PLN 
   w tym:. 
-  cena netto wynosi ...................................... PLN . słownie : ............................................................. PLN 
    -  podatek VAT w wysokości  .................. % co stanowi kwotę ............................................................PLN  
      słownie : ............................................................................................................................................ PLN 
 2. Na cenę, o której mowa w pkt. 1 składają się:  
    a. cena kosztorysowa za wykonanie robót budowlanych w wysokości brutto …………………….……….. PLN.,  
       słownie:….……PLN 
        w tym: 
-  cena netto wynosi ...................................... PLN . słownie : ............................................................. PLN 
    -  podatek VAT w wysokości  .................. % co stanowi kwotę ........................................................ ….PLN  
      słownie : ....................  ....................................................................................................................... PLN 
 
    b. cena ryczałtowa za zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego w wysokości brutto…....PLN.,   
       słownie: ……PLN 
        w tym: 
-  cena netto wynosi ...................................... PLN . słownie : .............................................................. PLN 
    -  podatek VAT w wysokości  .................. % co stanowi kwotę ................................................ …..PLN  
      słownie : .......................................................................................................................................... PLN 
 
   c. cena ryczałtowa za wykonanie i montaż mebli w wysokości brutto ………….. PLN., słownie:…………PLN 
        w tym: 
-  cena netto wynosi ...................................... PLN . słownie : .............................................................. PLN 
    -  podatek VAT w wysokości  .................. % co stanowi kwotę ............................................................ PLN  
      słownie : .......................................................................................................................................... PLN 
 
 
3. Wynagrodzenie określone w punkcie 2 „a” jest wynagrodzeniem kosztorysowym i odpowiada 
zakresowi robót wynikającemu z przedmiarów robót a ponadto zawiera koszty wszystkich robót 
towarzyszących, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, w tym: wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, projektu organizacji placu budowy i jego późniejszą likwidacją, koszty 
utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
wykonania dokumentacji powykonawczej.   
 
  4. Rozliczanie robót budowlanych będzie odbywało się elementami robót (zgodnie z przedmiarami), 
wykonanymi w danym miesiącu realizacji przedmiotu umowy. Wartość wykonanych w ten sposób robót 
będzie obliczana następująco: 
 

1. ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w 



tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości 
wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy 
ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionych w ust. 3  – w 
takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 2 „a” zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub 
zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysach ofertowych; 
zmiany ilości winny być uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowane przez 
przedstawiciela Zamawiającego.   

2. w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach ( tzn. takie, których nie 
można rozliczyć zgodnie z ust. 4.1 niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów powykonawczych 
przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:   
a) ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 

złożonych przez wykonawcę, odpowiednio w danej branży robót,     
b)  ceny (R, Z, Kz, Kp) zostaną przyjęte z zeszytów SECOCENBUD  (jako średnie dla woj. 

Opolskiego w podziale na poszczególne rodzaje robót za okres  ich wbudowania , a ceny  (M i 
S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla Polski) za okres ich 
wbudowania, 

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach 
ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena 
indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  

5. Rozliczenie robót za dostawę sprzętu komputerowego i za wykonanie i montaż mebli nastąpi jedną 
fakturą odpowiednio za wykonanie i bezusterkowy protokólarny odbiór sprzętu komputerowego/ mebli. 
Zamawiający odmówi odbioru i zapłaty za dostarczenie sprzętu komputerowego i mebli niezgodnych  
odpowiednio z parametrami określonymi w ofercie/niezgodnych z ich opisem szczegółowym, 
stanowiącym odpowiednio zał. nr …… i nr …….. do umowy.    
    
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu   na 
bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  
7. Nie przewiduje się indeksacji ceny przestawionej w ofercie  w trakcie realizacji umowy. 
8. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie przekazane w formie przelewu na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni, od daty otrzymania poprawnie wystawionej 
faktury, po uprzednim protokolarnym odbiorze wykonanych prac. 
9. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest uprzednie przedstawienie przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w §10.   
 

§ 8 
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarnie odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 
umowy. 
 

§ 9 
W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca 
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonywane. 
 

§ 10 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizujący przedmiot umowy, 



zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2.  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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

3. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy            
o podwykonawstwo, w przypadku : 
a) jeśli ze wskazanym w projekcie umowy podwykonawcą Zamawiający wcześniej rozwiązał 

albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo od niej odstąpił,                
z powodu okoliczności, za które ten podwykonawca ponosi odpowiedzialność, 

b) gdy będzie przewidywał termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni     
4.  Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo,         

w terminie, o którym mowa w pkt. 3 uważać się będzie za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie do 7 dni roboczych, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy                             
o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w pkt.3.  

7. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 
określonym w pkt. 6 uważać się będzie za akceptację umowy przez Zamawiającego.    

8. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 
dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5% wartości całkowitej niniejszej umowy, z wyłączeniem umów z 
dostawcami sprzętu komputerowego, przewidzianego w ramach realizacji przedmiotu umowy.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8, jeśli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 
określony w pkt.2, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zasady opisane w pkt. 1-10 stosuje się odpowiedni do zmian tej umowy o podwykonawstwo.       
11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane w zakresie 
instalacyjnym, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy (poza dostawą sprzętu komputerowego) lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę przedmiotu zamówienia.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.11 dotyczyć może wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem będzie 
wykonanie robót instalacyjnych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy (poza dostawą 
sprzętu komputerowego) lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

14. Przed dokonanie bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 



uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 14, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający:  
a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy    
b) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   
16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  o których mowa w pkt. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości netto umowy, określonej w  § 7 pkt. 1, może stanowić podstawę 
do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.   

18. Przepisy pkt. 1-18 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.         
 

§ 11 
1. Wykonawca, wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10 %  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust.1  w kwocie 
…………………………………………..………………… w formie ....................................................... 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnie z umową wykonania przedmiotu 
umowy   i zostanie zwrócone wg warunków j.n.: 
a) 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy) w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia tj.  po zrealizowaniu przedmiotu umowy. 
b) 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zabezpieczenie roszczeń        

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie zwrócone wykonawcy w terminie 
niepóźnej niż 15 dni  po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości udzielonej 
przez Wykonawcę wg ustaleń umowy. 

 
§ 12 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane objęte 
niniejszą umową oraz na meble, a także 36 miesięcy na komputery, i monitory. Na drukarki i czytniki 
kodów Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w 
dokumencie gwarancyjnym, stanowiącym załącznik nr …….. do umowy.  Bieg terminu gwarancji 
rozpoczyna się od daty odbioru końcowego (bezusterkowego)pełnego zakresu umowy.  
 
 

§ 13 
Zakończenie robót stwierdzone zostanie protokołem odbioru robót spisanym w obecności komisji 
odbiorczej powołanej przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.  
W przypadku stwierdzenia wad i usterek na etapie przeprowadzania odbioru robót Zamawiający 
zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia w terminie do 14 dni.  
 W okresie gwarancji oraz po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd 
gwarancyjny mający na celu ustalenie aktualnego stanu zrealizowanych robót oraz ustalenia 



ewentualnego usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji. 
 

§ 14 
Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne żeby zakończyć ją w terminie Zamawiający może od umowy odstąpić z winy 
Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 15 
Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy niezgodny z obowiązującymi normami  
i warunkami niniejszej umowy Zamawiający może od umowy odstąpić z winy Wykonawcy. 
 

§ 16 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia netto, którym mowa  w §7 pkt. 1,  
b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych, w terminie wyznaczonym 
w § 5 przez Wykonawcę w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto,   o którym mowa w §7  pkt. 2, za każdy 
dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto,   o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub powstałych w okresie gwarancji i 
rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §7 pkt. 1,  za każdy dzień opóźnienia 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
e)za opóźnienie w przedstawieniu polisy OC, określonej w § 18 w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto,            
o którym mowa w §7 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
f) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10 pkt. 9, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §7 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu 
nieprawidłowości, licząc od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, nie więcej jednak niż do 
wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §7  pkt. 1. Po upływie tego terminu, w przypadku nie 
usunięcia nieprawidłowości, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z Wykonawcą z jego 
wyłącznej winy z możliwością naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt. 1 „a”.  
g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, zatrudnionym na zasadach określonych w § 10, w wysokości 0,05% wartości netto 
należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia  
h) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub 
projektu jej zmian lub  jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto,   o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia, 
i) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                            
o podwykonawstwo, lub  jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia, w wysokości 0,05% wynagrodzenia 
netto,   o którym mowa w §7  pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia.    
2. W przypadkach, o których mowa w §10 pkt. 5 i 8 oraz w § 2 pkt. 9 i 10, przedkładający może 
poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwie.  
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia, którym mowa  w §7 pkt. 1, za wyjątkiem wystąpienia 
sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo  zamówień publicznych, 
b) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy, w terminie określonym w § 6 pkt. 1,  w wysokości 0,05% 



wynagrodzenia, o którym mowa w §7 pkt. 1, za każdy dzień opóźnienia.   
3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki karne                      
w ustawowej wysokości. 

§ 17 
Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania w wysokości 
przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach  Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 18 
 
1. Wykonawca dokona ubezpieczenia na własny koszt i we własnym zakresie, do wysokości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 pkt. 1: robót, obiektu budowlanego, urządzeń i wszelkiego 
mienia ruchomego, związanego bezpośrednio z realizacja przedmiotu umowy -  w okresie od daty 
rozpoczęcia do czasu zakończenia realizacji zadania, od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu szkód 
mogących zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, np.: od ognia, huraganu, ulewnych deszczy i 
innych zdarzeń losowych.     
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie ubezpieczenia, o 
którym mowa w pkt. 1, najpóźniej w dniu przekazania palcu budowy, pod rygorem naliczania kar 
umownych, zgodnie z § ……….. pkt. 1 „d”.    
 

§ 19 
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w pkt. 2. 
2. Dopuszcza się zmiany treści zawartej umowy w przypadku: 
 
   a) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy : istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji 
projektowej ( zgłoszonych przez Wykonawcę , potwierdzonych przez Projektanta i zatwierdzonych przez 
Zamawiającego ), których zaistnienie zostało spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na 
etapie sporządzania dokumentacji projektowej przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania 
powoduje wstrzymanie realizacji przez Wykonawcę zamówienia podstawowego - co pociąga za sobą 
potrzebę przesunięcia terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego, dopuszcza się 
wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia o termin niezbędny do wykonania 
tych robót, 
 
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację 
umowy (np. opady deszczu, silne wiatry, zbyt niska temperatura powietrza lub za duża wilgotność 
powietrza - zgłoszonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego) - dopuszcza się 
wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy o termin niezbędny, 
 
c)  gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT – wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości,   
 
d) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i 
wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego  podmiotem, na którego zasoby 
wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca  samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego 



postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.         
 

§ 20 
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§ 21 
We wszystkich sporach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy kodeksu 
cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 22 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego Sąd  Powszechny. 
 

§ 23 
Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony. Umowa liczy …….. stron. 
 

§ 24 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy.  
 
 
 
 
 
W  y k o n a w c a:                   Z a m a w i a j a c y: 
 
..................................                                                ................................... 


