
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

NR SISK Z.4.2018 

 

zawarta w Siechnicach w dniu ………………. r. pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Siechnicach, przy ulicy Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000444573, REGON 022033761, NIP 8961532506, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu 

Sylwestra Sasa, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………….. z siedzibą w ……………… przy ul. …………………… posiadającą 

nr identyfikacyjny NIP ………………….. REGON reprezentowaną przez ………………………, zwaną w 

dalszej części “Wykonawcą”  

Zamawiający  oraz Wykonawca zwani w dalszej części niniejszej umowy łącznie „Stronami”, a każdy z nich 

osobno  „Stroną” o następującej treści („Umowa”): 

§ 1 

Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do wykonania ……………………………….w zakresie określonym 

w Załączniku  Nr 1 do niniejszej umowy (“Przedmiot Umowy”). Zamawiający zobowiązuje się do odebrania 

należycie wykonanych robót budowlanych i zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia. 

§ 2 

Zamawiający oświadcza, że posiada środki na zapłatę za realizację zadania. 

 

§ 3 

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

1. posiada wiedzę i doświadczenie oraz potencjał niezbędny do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

2. zapoznał się z terenem budowy i nie wnosi uwag. 

§ 4 

Zamawiający udostępni: 

1. punktu poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie 

realizacji robót budowlanych objętych Umową. 

2. zaopatrzenie terenu budowy w kontener na śmieci oraz wywóz śmieci w razie konieczności, 

§ 5 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 



 

2. zgłaszania wszelkich zastrzeżeń lub uwag Zamawiającemu lub kierownikowi budowy, w szczególności 

dotyczących lub mających wpływ na bezpieczeństwo budowy oraz znajdujących się na terenie budowy 

lub wokół niego pracowników i osób trzecich lub konieczności wykonania prac dodatkowych, 

3. zgłaszania Zamawiającemu, że, teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót 

budowlanych albo, że zaszły inne  okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 

robót, 

4. wykonywania robót  budowlanych zgodnie z właściwymi przepisami i zasadami budowlanymi, 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi, 

5. utrzymania porządku na terenie budowy, 

6. zawiadomienia Zamawiającego o terminach odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, 

zanikających, odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych, 

7. uwzględnienia wszystkich uwag i zaleceń Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez 

Wykonawcę, że uwagi i zalecenia Zamawiającego stoją w sprzeczności z zasadami wiedzy technicznej 

bądź w istotny sposób wpływają na zwiększenie planowanych kosztów prac, bądź zostały przedstawione 

Wykonawcy w terminie uniemożliwiającym ich uwzględnienie z powodu zagrożenia wykonania 

przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej 

w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zaleceń. Ostateczna ocena czy 

stwierdzenia Wykonawcy w przedmiocie zgłoszonych uwag i zaleceń są zasadne należy do 

Zamawiającego, 

8. zatrudniania podwykonawców, za których będzie ponosił odpowiedzialność, wyłącznie po  uzyskaniu 

zgody Zamawiającego, która będzie udzielana w szczególnych przypadkach.  Do zatrudniania 

podwykonawców stosuje się art. 647(1) k.c. 

Nadto Wykonawca oświadcza, że: 

9. został poinformowany, iż dochowanie harmonogramu robót jest jednym z kluczowych warunków 

należytego wykonania umowy. 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez pracowników i 

podwykonawców a w szczególności wykonywanie robót budowlanych  zgodnie z projektem budowlanym 

oraz przestrzegania przepisów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

2. Wprowadzenie przez Wykonawcę na teren budowy osób będących pod wpływem alkoholu lub innych 

środków odurzających, jak również spożywanie tych środków na terenie budowy, jest surowo zabronione. 

Za wszelkie szkody wyrządzone Wykonawcy, Zamawiającemu i osobom trzecim, pełną odpowiedzialność 

ponosi Strona, która je wyrządziła. 

§ 7 

Wszelkie prace budowlane powinny być prowadzone przy użyciu materiałów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami o najwyższej jakości. 

§ 8 

1. Strony ustalają następujący termin realizacji Umowy: od daty zawarcia umowy do dnia  1 września 2017 r. 



 

2. Rozpoczęcie robót budowlanych na terenie budowy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę odbioru terenu 

budowy, zgodnie z harmonogramem robót budowlanych stanowiącym Załącznik  nr 3 do niniejszej umowy 

(“Harmonogram”). 

3. Dopuszcza się możliwość wcześniejszego zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową. 

4. Jeżeli w toku realizacji niniejszej umowy, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, 

Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności dających podstawę do oceny, że przedmiot umowy nie 

zostanie wykonany w terminie określonym w harmonogramie, niezwłocznie zawiadomi na piśmie 

Zamawiającego o zagrożeniu, czasie, przyczynach wystąpienia opóźnienia oraz przedstawi, wraz z 

przewidywanym terminem zakończenia prac, planowane czynności zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza 

uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych oraz prawa do odstąpienia od umowy. Ostateczna 

decyzja o zmianie terminu realizacji umowy należy do Zamawiającego. 

5. Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany 

do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikających z opóźnienia, jakie się okażą niezbędne do 

realizacji przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest również w terminie do 3 dni od daty dokonania odbioru końcowego do 

uprzątnięcia terenu budowy który zajmował. 

§ 9 

1. Odbiór poszczególnych robót budowlanych będzie następować po wykonaniu przez Wykonawcę każdego z 

etapów określonych w harmonogramie, chyba że dokonanie częściowego odbioru robót budowlanych będzie 

konieczne w związku z ukończeniem robót budowlanych ulegających zakryciu lub prac zanikających. 

2. Odbiór będzie następował na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

który na dzień jego sporządzenia nie będzie wskazywał stwierdzonych wad lub niezgodności wykonania 

poszczególnych robót budowlanych z umową. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 2, odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zgłoszenia 

Zamawiającemu  przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych. Zakończenie robót budowlanych 

winno zostać zgłoszone e mailem, wraz z dowodem odbioru e maila lub w formie pisemnej oraz za 

uprzedzeniem 4 dni roboczych. 

4. Brak odbioru końcowego w terminie wskazanym w ust. 3 z winy Zamawiającego Strony uznają jako odbiór 

i Wykonawca sporządzi protokół jednostronnego odbioru w celu dochodzenia zapłaty. 

5. Sporządzenie protokołu jednostronnego odbioru nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do wykazywania, 

iż świadczenie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie i dochodzenia z tego tytułu roszczeń.  

6. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dokumentacji fotograficznej z prowadzonych robót budowlanych 

i wykorzystanie jej przez Wykonawcę w celach marketingowych. 

7. Odbiór prac częściowych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do podnoszenia zarzutu nienależytego 

wykonania części robót.  

8. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może:  

a) dokonać odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,  



 

b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia robót” uważać się będzie 

datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

dokonać odbioru i obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy (poprzez złożenie oświadczenia o 

obniżeniu wynagrodzenia) i/lub wydłużyć okres gwarancji,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odmówić odbioru przedmiotu umowy i/lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy poprzez złożenie 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. Gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 

tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i jednocześnie złożyć oświadczenie o obniżeniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający żąda usunięcia wad bieg terminu do złożenia oświadczenia odpowiednio o 

odstąpieniu od umowy albo obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu 

terminu usunięcia tych wad. 

11. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia 

terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe.  

12. Czynności dokonywane podczas odbioru końcowego, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, będą 

zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

13. Zamawiający w trakcie czynności odbioru końcowego może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu ich usunięcia. Po odbiorze końcowym i 

dopuszczeniu obiektu do eksploatacji wszelkie roboty związane z usunięciem wad mogą się odbyć jedynie 

po uzyskaniu na nie zgody Zamawiającego.  

14. Po odbiorze końcowym Strony sporządzą końcowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzględniające 

ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odbiory stwierdzonych wad i usterek w okresie gwarancyjnym  

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze końcowym w okresie rękojmi i 

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin na ich usunięcie.  

16. Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych i 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

17. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. W 

takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich usunięcia (naprawienia) lub 

ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.).  

18. Odbiory gwarancyjne będą odbywały się na podstawie sporządzonego przez Zamawiającego pisemnego 

wezwania Wykonawcy. Wezwanie będzie zawierało informację kiedy i na jakich zasadach odbędzie się 

przegląd gwarancyjny. 

19. Zapisy ust. 1-15  stosuje się odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 10 



 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………………... zł netto (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset złotych netto) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

niniejszej umowy, w tym koszt materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, dostarczenia ich 

na teren budowy, zapłatę wynagrodzenia osobom, za pośrednictwem których Wykonawca wykonuje 

przedmiot umowy lub którym przedmiot umowy powierzył do wykonania. 

3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub 

kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji projektowej i ich nieujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego 

tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

4. Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT. 

5. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu 

umowy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, o 

ile Zamawiający i Wykonawca zawarli w formie aneksu do niniejszej umowy odrębne porozumienie 

określające zakres dodatkowych robót budowlanych oraz wynagrodzenie należne Wykonawcy za ich 

wykonanie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności wykonania 

dodatkowych robót budowlanych oraz uzyskać jego zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

odmowy zapłaty za wykonane roboty. 

7. Strony oświadczają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu 

wykonania tych prac będzie ustalone kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie 

prowadzonej na bieżąco książki obmiarów sprawdzanej przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy  i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego, w oparciu o stawki i narzuty określone na podstawie cen analogicznych 

do przyjętych w harmonogramie lub w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania analogii na 

podstawie:  

1) stawki roboczogodziny (R) - średnia z notowanych  w wydawnictwach  „Sekocenbud” lub „ORGBUD” dla 

okresu z dnia zawarcia umowy, 

2) wskaźnik narzutów kosztów pośrednich (Kp), liczony od R i S - średnia z notowanych w wydawnictwach 

„Sekocenbud” lub „ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia umowy, 

3) wskaźnik narzutów kosztów zysku (Z)  liczony od R, S, i Kp - średnich z notowanych w wydawnictwach 

„Sekocenbud” lub „ORGBUD dla okresu  z dnia zawarcia umowy, 

4) ceny materiałów na podstawie rachunków zakupu, z zastrzeżeniem, że cena nie może być wyższa od średnich 

cen  notowanych w wydawnictwach  „Sekocenbud” lub „ORGBUD dla okresu wykonywania umowy. 

8. Zamawiający zastrzega prawo ograniczenia zakresu robót  oznaczają zamówienia wynikające z ustania 

potrzeby wykonywania części (niektórych elementów) prac stanowiących przedmiot umowy. Zamówienia 

zaniechane zmniejszają wartość umowy i podlegają rozliczeniu z ust. 7 niniejszego paragrafu. 

§ 11 



 

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 90 % wartości umowy. Pozostała kwota zostanie 

rozliczona fakturą końcową. Faktury częściowe zostaną wystawione za zakończone i odebrane etapy robót 

budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. 

2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany protokół odbioru robót budowlanych.   

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego oraz potwierdzenie złożenia 

zaświadczenia o zakończeniu robót budowlanych.   

4. Zamawiający zastrzega termin płatności do 14 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do 

Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność jej wystawienia, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku realizacji prac przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo do: 

1) załączenia do faktury oświadczenia Wykonawcy, że żadnej części zamówienia nie powierzył 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom albo Wykonawca winien wskazać wartość robót budowlanych 

powierzonych zgłoszonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, 

2) w protokole odbioru robót dodatkowo podpisanym przez kierownika robót podwykonawcy, znajdować się 

musi informacja o zakresie prac wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

3) załączenia do faktury kopii faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz ich oświadczenia, że zapłata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich roszczenia z tytułu 

wykonanych części przedmiotu umowy,  

4) załączenia do faktury kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, potwierdzonego 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, a także oświadczenia tych podwykonawców i dalszych 

podwykonawców o nie zaleganiu z zapłatą należności za wykonane roboty budowlane,  

5) rozliczenia finansowe pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć 

wyłącznie  robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. 

6. W przypadku gdy:  

1) termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wykracza poza termin zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, lub 

2) na moment składania faktury końcowej Wykonawca nie ma możliwości załączenia któregokolwiek z 

dokumentów o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,  

3) Wykonawca zalega z płatnościami na rzecz swoich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za 

materiały, urządzenia, usługi lub roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy, 

Zamawiający ma prawo wstrzymać należną Wykonawcy płatność w części odpowiadającej roszczeniu 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 



 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu przedłożonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

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 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w sposób wystarczający 

wykazano niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający będzie obowiązany złożyć do depozytu 

sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację 

świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego, natomiast 

w przypadku zgłoszenia ww. uwag przez Wykonawcę, skutkiem czego będzie złożenie spornej kwoty 

wynagrodzenia do depozytu sądowego, uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia tak przez Wykonawcę, jak 

i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, będzie równoznaczne z koniecznością sądowego 

rozstrzygnięcia sporu. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty Wykonawcy na konto prowadzone przez bank 

…………………………. pod numerem ………………………………………… 

 

§ 12 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 -miesięcznej gwarancji . 

2. Gwarancja nie obejmuje naturalnego procesu zużycia ani usterek powstałych w wyniku braku konserwacji. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym całego przedmiotu 

umowy. Gwarancja obejmuje wady i usterki materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie. 



 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę 

na piśmie, określając termin na ich usunięcie. 

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, w szczególności związanych z wymianą 

części lub całego przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia tej wady. W 

innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym usuwana była wada. 

6. W przypadku wystąpienia wad materiałów zastosowanych do realizacji umowy w okresie gwarancji i rękojmi 

okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty wymiany tych materiałów. 

7. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia. 

9. Zamawiający uprawniony będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości. 

10. Strony oświadczają, że niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. 

11. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

o: 

1) zmianie siedziby, nazwy firmy lub formy prawnej Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  

1. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami umowy, a 

współdziałanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od 

umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego współdziałania i wyznaczeniu 

mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż  7 dni, z zagrożeniem odstąpienia od umowy w 

razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak 

wymaganego współdziałania i jego wpływ na realizację umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie 

pisemnej pod rygorem bezskuteczności wezwania.  

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego   

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia) bez wyznaczania 

terminu dodatkowego w przypadku, w którym: 

1) zwłoka Wykonawcy w stosunku do terminów wskazanych w harmonogramie, wyniesie co najmniej 14 dni,  

2) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich 

wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, 

3)  Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty, a po upływie 7 dni od wezwania przez 

Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych 

skutków tych naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, 

4) Wykonawca przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 7 dni bez zgody Zamawiającego, 



 

5) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z projektem, 

6) gdy łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 5% wartości umowy, 

7) względem majątku Wykonawcy postawiony został wniosek o upadłość, 

8) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz 

wierzycieli, 

9) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji działalności gospodarczej, również w razie likwidacji w celu 

przekształcenia lub restrukturyzacji. 

3. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o ile umowa dalej 

wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych części przedmiotu umowy.  

4. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane części przedmiotu umowy, a 

wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wynagrodzenie opisane w umowie, a jeżeli 

będzie to niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych prac) – proporcjonalnie do stanu 

zaawansowania robót budowlanych.   

5. Postanowienia Umowy nie mają zastosowania do odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 Pzp lub jej 

rozwiązania na podstawie art. 145a Pzp.  

6. W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie art. 145a Pzp, 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia zostanie 

ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w 

przypadku niedokończonych robót budowlanych) – proporcjonalnie do stanu zaawansowania robót 

budowlanych.  

7. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; w przypadku 

niestawienia się strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wysłanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie 

sporządzona jednostronnie (niepodjęcie właściwie zaadresowanej korespondencji  ma skutek doręczenia) ze 

skutkiem dla strony nieobecnej, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od niego, 

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

zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty budowy oraz projekty wraz z dokumentacją 

powykonawczą dla robót wykonanych, 

6) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub 

wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże teren budowy Zamawiającemu; w przypadku nie 



 

przekazania terenu budowy w powyższym terminie, Zamawiający ma prawo jednostronnego przejęcia terenu 

budowy, a także w szczególności: likwidacji wszelkich zabezpieczeń i usunięcie wszelkich rzeczy 

znajdujących się na placu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, który oświadcza, że takie działania 

akceptuje i wyraża na nie nieodwołalną zgodę. 

7) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, 

8) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia  

odstąpienia i przez niego odebrane, 

9) Zamawiający zobowiązany jest do rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 

kosztów budowy,  

10) Zamawiający zobowiązany jest do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu po wykonaniu 

obowiązków opisanych w pkt od 1) do 5), 

11) W razie odstąpienia od Umowy wykonane roboty, materiały i sprzęt opłacone przez Zamawiającego stanowią 

własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji, 

12) Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, których 

zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 

 

§ 14 

1. Wysokość kar umownych dla Wykonawcy za niedotrzymanie terminu oddania przedmiotu umowy  uzgadnia 

się w wysokości 0,03% wartości § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5 % 

wartości § 10 ust. 1 Umowy 

2. Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia zgodnie z § 12 Zamawiający zapłaci odsetki za opóźnienie 

w wysokości ustawowej liczone od daty wymagalności. 

3. Za nieterminowe usunięcie wad Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03 % 

wartości usunięcia wady za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 5 % wartości § 10 ust. 1 umowy 

4. W przypadku szkody wyrządzonej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w kwocie 

przekraczającej wysokość kar umownych Zamawiający lub Wykonawca może dochodzić swych roszczeń na 

zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 

 

§ 15 

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane za zgodą obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiany będą dokonywane w postaci aneksów do Umowy, chyba że w Umowie wskazano 

inaczej. 

2. Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część. 

3. Wszelkie zawiadomienia będą dokonywane osobiście, drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub 

w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego na adres Zamawiającego lub Wykonawcy określony 

przy oznaczeniu danej Strony. W przypadku wysłania zawiadomienia listem poleconym, przyjmuje się, że 

adresat zapoznał się z treścią zawiadomienia najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wysłania listu 

poleconego. 



 

4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

7. Umowa została zawarta bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Przedmiot Umowy, 

2. Załącznik nr 2 - (pominięto) 

3. Załącznik nr 3 - Harmonogram, 

4. Załącznik nr 4 - zapytanie ofertowe i oferta wykonawcy   

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


