
Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR 

Po modyfikacji 24.10.2017 r.  

 

UMOWA NR       /2017    

zawarta w dniu ………………………2017 roku w Warszawie pomiędzy: 

Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Mehoffera 72/74, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000456064, REGON 146613264, NIP 524-275-83-70, kapitał zakładowy 25 100 000 zł, zwanym 
dalej "Zamawiającym", 

reprezentowanym przez:  

1)    …………………………………………- Prezesa Zarządu 

2)    ………………………………………- Członka Zarządu 

 

a 

 

[…], z siedzibą w […] przy ul. […], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy […], […] Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: […], posiadającą numer REGON: […] oraz numer NIP: 
[…], posiadającą kapitał zakładowy w wysokości […] zł, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

reprezentowaną przez: 

1) […] – […]; 

2) […] – […]; 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), nieprzekraczającego kwotę 5 225 000 
EURO zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I JEGO REALIZACJA 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja dźwigu osobowego  

w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa 
wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. 
Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi” zwanego dalej 
Zakładem. 

2. Zakres robót objętych umową obejmuje poniższe czynność:  

1) opracowanie dokumentacji technicznej zapewniającej zjazd pożarowy istniejącej 
windy osobowej; 

2) dostarczenie oraz montaż nowych podzespołów zapewniających dostosowanie 
istniejących sterowników windy osobowej do awaryjnego zjazdu pożarowego na 
przystanek podstawowy w przypadku zaniku zasilania lub pożaru;  



3) uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji dźwigu osobowego przez Urząd Dozoru 
Technicznego; 

4) oddanie urządzenia do eksploatacji po odbiorze Urzędu Dozoru Technicznego. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy 
zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 
starannością, w szczególności odpowiada, za jakość i terminowość wykonania niniejszej 
umowy. 

3. Umowa zostanie wykonana zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do 
umowy.  

 

§ 2 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 
ze zm.), zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666.) osoby, które 
wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracownicy fizyczni.  

2. Wykonawca w terminie do 2 dni, licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany 
do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia 
pracowników, o których mowa w ust. 1, a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w 
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016, poz. 
1456) przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych 
przedkładał będzie: raport stanu i sposobu zatrudnienia osób, oświadczenia zatrudnionych 
osób o otrzymaniu wynagrodzenia oraz dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały 
okres realizacji przedmiotu umowy.  

4. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o 
pracę osób, o których mowa w ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 
umownej Zamawiającemu, w wysokości 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące złotych), za 
każdą niezatrudnioną osobę w wymaganej formie.  

5. W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 
Wykonawca każdorazowo płacić będzie karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych). 

6. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w ust. 2 i 3 lub 
zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od 
umowy odstąpić i naliczyć dodatkowo kary umowne wskazane w ust. 5 oraz § 14 niniejszej 
umowy.  

7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu nowy wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 
umowy w terminie 5 dni od zaistnienia faktu zatrudnienia nowych pracowników. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

 



1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Umożliwienie Wykonawcy na etapie opracowania dokumentacji projektowej dostępu do 

istniejącego dźwigu w celu dokonania niezbędnych pomiarów i badań, łącznie z czasowym 
wyłączeniem dźwigu z użytkowania, jeśli zajdzie taka konieczność. 

2) Dokonanie wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności 
do przekazania terenu budowy oraz odebrania należycie wykonanych robót i zapłaty 
umówionego Wynagrodzenia w wysokości i według zasad określonych w umowie. 

3) Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 
z przygotowaniem i nadzorowaniem robót, w terminach i na zasadach określonych 
w umowie, protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia umowy. 

4) Dokonanie odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 

5) Kontrolowanie za pośrednictwem wyznaczonego koordynatora terminowości oraz jakości 
prac modernizacyjnych. 

6) Wizytowanie terenu objętego pracami w godzinach przeprowadzania prac budowlanych, 
bez wcześniejszego uprzedzenia, 

7) Zgłaszanie przez wyznaczonego koordynatora Wykonawcy uwag w stosunku do osób, 
które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub 
których obecność na terenie budowy jest uznana przez niego za niepożądaną albo w jego 
opinii osoby te prowadzą uporczywe działania zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub 
ochronie środowiska. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w 
szczególności Prawem budowlanym, warunkami technicznymi i zasadami wiedzy 
technicznej; 

2) opracowanie dokumentacji projektowej przez projektantów posiadających 
uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach niezbędnych do realizacji 
zamówienia: uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych bez ograniczeń, 
uprawnienia do projektowania sieci i instalacji urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych; 

3) opracowanie dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z Prawem budowlanym, 
warunkami technicznymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi i normami. 
Dokumentacja winna być sporządzona w co najmniej w 2 egz. oraz na nośniku 
elektronicznym; 

4) uzyskanie  wszelkich koniecznych i wymaganych przez prawo budowlane lub inne 
przepisy prawa decyzji (w szczególności pozwoleń), uzgodnień, zgód, zgłoszeń, 
opinii, itp. dla realizacji robót budowlanych; 

5) przygotowanie na terenie pozostającym we własnej dyspozycji zaplecza budowy; 

6) zapewnienie objęcia kierownictwa robót budowlanych przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz robót 
elektrycznych przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 



robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

7) bieżącego wywozu odpadów, gruzu, utylizacji materiałów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) oraz udokumentowania Zamawiającemu sposobu 
gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy 

8) sprzedaż w imieniu Zamawiającego złomu pochodzącego z demontażu istniejącego 
dźwigu, 

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, przebywających w jego obszarze osób 
oraz mienia, a w szczególności do: 

a) przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 
b) zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich 
urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa 
dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP, 
c) strzeżenia mienia wymienionego w protokole przekazania terenu budowy, 
zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość 
oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia 
warunków bezpieczeństwa, 
d) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

10)  wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów 
odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016  r.,  poz. 1570 z późn. zm.) a także przy użyciu 
sprzętu zapewniającego należyte wykonanie przedmiotu umowy. Materiały 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego; 

11)  reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Urzędem Dozoru Technicznego 
w sprawach dopuszczenia do eksploatacji i konserwacji dźwigu; 

12)  wykonania, nie później niż przed zgłoszeniem do odbioru, wszystkich wymaganych 
dokumentacją projektową i przepisami: 

 a) prób, badań, pomiarów maszyn, urządzeń, instalacji, 
 b) rozruchów i uruchomienia maszyn i urządzeń dźwigu, 
 c) uzyskania pozytywnej decyzji UDT dopuszczającej dźwig do eksploatacji; 

13)  kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu w terminie 
nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego oryginałów 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót, w 
szczególności dziennika budowy, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi 
zmianami naniesionymi na niej, zaświadczeń właściwych jednostek; 

14)  kompletowania w trakcie realizacji robót i przekazania Zamawiającemu najpóźniej    
w dniu odbioru końcowego oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem kopii: 

a) gwarancji producentów urządzeń które zostaną zamontowane w dźwigu  
b) gwarancji producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane  
c) atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą 



techniczną na zastosowane materiały, wyroby budowlane; 

15)  przeszkolenia pracowników Zamawiającego przed odbiorem końcowym w zakresie 
obsługi i użytkowania zamontowanych urządzeń, maszyn, instalacji i innych 
elementów wymagających określonego przez producenta lub dostawcę sposobu 
użytkowania, eksploatacji i konserwacji oraz przekazanie niezbędnej dokumentacji 
eksploatacyjnej, wymaganych instrukcji, itp.; 

16)  ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim od dnia przekazania terenu budowy; 

17)  dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac 
Wykonawcy; 

18) w okresie obowiązywania gwarancji, o której mowa w § 9 ust. 5, Wykonawca 
zobowiązuje się do: 
a) wykonywania  bieżących  napraw i konserwacji dźwigu, 
b) ponoszenia wszystkich kosztów związanych z usuwaniem usterek, w tym kosztów 
materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, 
c) wykonywania przeglądów konserwacyjnych raz w miesiącu w terminach 
uzgodnionych z Zamawiającym i w razie potrzeby z Urzędem Dozoru Technicznego, 
d) prowadzenia i dokonywania na bieżąco wpisów w dzienniku konserwacji, który 
będzie przechowywany w miejscu użytkowania dźwigu, 
e) uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu w czasie nie dłuższym niż 1 
godzina od zgłoszenia, przy użyciu własnych służb lub pogotowia dźwigowego; 

19) Zabezpieczenia podłóg oraz innych elementów wewnętrznych budynku przed 
uszkodzeniem podczas transportu odpadów i materiałów do miejsca prowadzenia 
robót budowlanych; 

 

§ 5 

PRZEDSTWICZIELE STRON 

1. Wykonawca dedykuje do wykonania przedmiotu umowy następującą osobę:  

1)  ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………..wydane przez …………, 
wpisaną do właściwej izby inżynierów budowlanych, który działa w ramach 
obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

2)  ………………………………………….. posiadającego ważne uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności ……………..wydane przez …………, 
wpisaną do właściwej izby inżynierów budowlanych, który działa w ramach 
obowiązków określonych w ustawie Prawo budowlane; 

2. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą w sprawach 
związanych z wykonywaniem niniejszej umowy jest ………………………………. 

3. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić zastrzeżenia, co do 
wyżej wymienionych osób. Zastrzeżenie wymaga uzasadnienia. W takiej sytuacji 
Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany kierownika budowy w terminie 5 dni.  

4. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności, uniemożliwiających kierownikowi robót 
wykonywanie jego obowiązków, Wykonawca może dokonać zmiany personalnej.  

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1nie stanowi zmiany umowy, wymaga poinformowania 
Zamawiającego w formie pisemnej, z tym zastrzeżeniem, że wskazane osoby legitymują się 
co najmniej takimi samymi kwalifikacjami.  



6. Zmiany personalne w zakresie osób wymienionych w ust. 2, nie wymagają formy aneksu.  
W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować drugą Stronę w formie pisemnej. 

 

§ 6 

TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1.  Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień jej podpisania. 

2.  W dniu podpisania umowy Zamawiający przekaże obiekt remontu. 

3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na 5 tygodni od dnia 
przekazania obiektu do remontu tj. do dnia …………………………… 2017 r.) 

4. Protokolarne przekazanie frontu robót polegać będzie na udostępnieniu terenu Zakładu, na 
którym wykonywane będą prace. Wzór końcowego protokołu odbioru robót stanowi 
załącznik nr 7 do umowy. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego umowne 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

1) netto …..................... zł (słownie: ……………………………………………………) 

2) VAT …………. zł. (słownie: …………………………………………………………………) 

3) brutto …………. zł. (słownie: …………………………………………………………………) 

2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 pkt 3 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 
zadania wynikające wprost z dokumentów wskazanych w § 1 ust. 4, jak również nieujęte w 
tych dokumentach, a niezbędne do wykonania umowy, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza budowy. 

3. Wynagrodzenie będzie płacone na nr konta ………………………………………………………. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o odbiorze końcowym, na co 
najmniej 3 dni przed planowaną data odbioru robót. 

5. Należność z tytułu Wynagrodzenia będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego 
w terminie 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 
wraz 
z załączonym, podpisanym przez Strony końcowym protokołem odbioru robót bez 
zastrzeżeń.  

6. Po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót Wykonawca wystawi jedną 
fakturę.  

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wstrzymania wypłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń 
podwykonawców o zapłacie ich wynagrodzenia z tytułu wykonania powierzonych im części 
robót. Za okres wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy nie przysługują odsetki 
ustawowe.  

8. W przypadku naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych określonych w § 
12 lub w § 2, Zamawiający dokona potrącenia z wynagrodzenia za przedmiot umowy w 
równej wysokości naliczonych kar umownych. Z tytułu dokonania potrącenia części 
wynagrodzenia spowodowanej naliczeniem kar umownych Wykonawcy nie przysługują 
żadne odszkodowania od Zamawiającego. W razie nieprzysługiwania Wykonawcy 



wynagrodzenia, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową na kwotę należnej kary 
umownej.  

9. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 
ustawowe.  

 

§ 8  

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:  

          1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

          2) końcowy odbiór robót. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy 
i Podwykonawców oraz przedstawiciela Zamawiającego. Z czynności sporządza się protokół. 
Wzór protokołu robót zanikających stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu umowy  
w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do gotowości do odbioru. Przy 
odbiorze końcowym przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego  
i jakościowego wykonanych robót, oświadczenia kierowników robót. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca złoży na 
piśmie oświadczenie, że rozliczył się z zatrudnionymi przez siebie podwykonawcami,  
o których mowa w § 11 umowy, którzy oświadczenie to potwierdzą pisemnie pod rygorem 
odmowy wypłaty wynagrodzenia. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ustalając jednostronnie jego 
wysokość,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli wady są istotne.  

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu 
usunięcia wad, zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych z tytułu uchybienia 
terminów zakończenia robót.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z terminami wyznaczonymi dla usunięcia 
stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru wcześniej zakwestionowanych robót. 

8. Odbiory robót zostaną dokonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiący 
załącznik nr 4 do umowy.  

 
 

 

 



§ 9 

RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne roboty, jak i na całość przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy 60 miesięcy 
gwarancji jakości (zgodnie z ofertą – stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy) 

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego  

4. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie 
z przepisami Kodeksu cywilnego. 

6. O awariach, wadach, usterkach i innych zdarzeniach, które ujawniły się w okresie 
gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie 
pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek 
pocztą elektroniczną (adres e-mail: ……………..)  lub telefonicznie na nr tel. ……………. 

7. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek uniemożliwią ich niezwłoczne usunięcie,  
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego dla nowego terminu ich usunięcia. 

8. Ustęp 5 - 7 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 

9. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny 
przedmiotu Umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół podpisany przez 
Strony. 

10. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element 
/urządzenie ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany na własny koszt do wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie 
może być dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego i nie może zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu 
wady lub jej naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jej części, 
zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim 
przedmiot umowy, lub jej część nie mogła być używana przez Zamawiającego z 
powyższego powodu. 

12. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji 
jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia 
naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Zamawiający może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę z winy Wykonawcy, jeżeli:  

       1) Zostało wobec Wykonawcy wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub 
likwidacyjne, albo Sąd oddalił wniosek o wszczęcie takiego postępowania z powodu braku 
wystarczających środków na jego przeprowadzenie, 



       2) Zamawiający był zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w § 11 umowy, co najmniej trzykrotnie. 

    3) Wykonawca, który po zawarciu umowy zrezygnował z podwykonawcy udostępniającego 
zasoby na potrzeby postępowania o udzielenia zamówienia i realizacji zamówienia i pomimo 
obowiązku do zaangażowania innego podwykonawcy do potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, albo alternatywnie udowodnienia zdolności 
samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie wykonał tego w terminie 
14 dni od daty zakończenia współpracy z podwykonawcą, 

      4) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.;                         

       5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.;7).  

       6) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło 
zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 
2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów 
prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o 
poniższych okolicznościach: 

      1) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpił do robót w ciągu 7 dni od dnia 
wprowadzenia na budowę lub odmówił udziału w czynności wprowadzenia na budowę,  

2) Wykonawca ze swojej winy zaniecha realizacji robót tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje 
ich przez okres 7 dni,  

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, nieterminowo, niezgodnie ze specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót lub poleceniami osoby uprawnionej do 
nadzorowania robót z ramienia Zamawiającego,  

4) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody 
Zamawiającego, 

3. W razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający w terminie 30 dni może odstąpić od umowy. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części umowy. 

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 1-4 Zamawiający może po pisemnym uprzedzeniu 
Wykonawcy w terminie 7 dni, wkroczyć na plac budowy nie zwalniając Wykonawcy z 
odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć je osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.  

5. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4-6 Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający utrudnia i odmawia bez 
uzasadnienia podpisania i zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 Wykonawca będzie miał prawo do zakończenia 
swoich robót przy realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.  



8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Po upływie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć z placu budowy wszystkie urządzenia, zaplecza, 
które były przez niego dostarczone.  

11. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, inspektor nadzoru winien ustalić 
wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość niezużytych i pozostawionych 
na budowie materiałów, które Zamawiający uzna za przydatne, na podstawie protokołu 
zaawansowania prac i kosztorysu powykonawczego. 

12. Ustalenie wartości, o której mowa w ust. 11 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że 
Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas 
zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO 

 

Zapisy niniejszego paragrafu od ust. II zostaną wprowadzone, w przypadku, gdy 
Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców. 

 

I. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi bez udziału 
podwykonawców. 

 lub  

II. WYKONAWCA oświadcza, że zlecił podwykonawcy następujące prace: 

................................................................................................................................................ 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w § 1 umowy, przez 
podwykonawców, po uprzednim wyrażeniu zgody, której zasady udzielenia określają 
poniższe postanowienia.  

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

3. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać 
w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót powierzonego podwykonawcy;  

b) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tym 
zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 21 dni od dnia wystawienia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;  

c) obowiązku zapłaty drugiej części wynagrodzenia podwykonawcy od potwierdzenia przez 
podwykonawcę, iż uiścił wynagrodzenie wobec dalszych podwykonawców,  

d) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty;  

e) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 
umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym;  



f) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, że przy realizacji przedmiotu 
umowy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zatrudnione zostaną na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666.) osoby, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 
czyli tzw. pracownicy fizyczni, według wymogów Zamawiającego określonych w par. 2 
niniejszej Umowy.  

g) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób 
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o 
podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 lit. b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
określonej w § 12 ust. 1 punkt 2 lit. d umowy.  

11. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2, 7, 8 i 9 niniejszego 
paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy 
podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z 
placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego 
określonych w niniejszej umowie.  

12. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od ich 
zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego.  

13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego 
co do wykonania tej części robót.  



14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

15. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania 
części zamówienia podwykonawcy dotyczą także dalszego podwykonawcy.  

16. W wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy odnośnie podwykonawców, 
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej organizacji i koordynacji robót 
poprzez zabezpieczenie pełnego nadzory wykonawczego. 

17. W przypadku, gdy jakikolwiek zakres umowy realizowany jest przy udziale podwykonawcy 
rozliczenia za wykonane zakresy wchodzące w skład przedmiotu umowy, będą odbywać się 
według zasad: 

1) faktury za roboty budowlane, które skała Wykonawca i które obejmują również swym 
zakresem roboty wykonane przez podwykonawcę, będą wskazywały należne 
wynagrodzenie odrębne za wykonane roboty dla Wykonawcy i podwykonawcy. 
Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy udokumentowana będzie kopia faktury 
potwierdzona za zgodność z oryginałem zaakceptowana merytorycznie i formalnie przez 
podwykonawcę, 

 2)  Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem terminu 
płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę do przekazania należności 
podwykonawcy oraz złożenia kserokopii przelewu, poświadczonej za zgodność z 
oryginałem, dokonanego na konto podwykonawcy. W przypadku braku potwierdzenia 
przekazania należności podwykonawcy Zamawiający może wstrzymać zapłatę 
wynagrodzenia w części należnej Wykonawcy do momentu spełnienia warunku 
określonego w niniejszym ustępie lub jako warunek zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
zażąda przelewu wierzytelności Wykonawcy na rzecz podwykonawcy w części 
stanowiącej nieuregulowane zobowiązania Wykonawcy wobec podwykonawcy z tytułu 
robót lub dostaw objętych niniejsza umową lub złożyć świadczenie do depozytu sądowego, 
według swojego wyboru. 

18. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 17 zwalnia Zamawiającego  
z   odpowiedzialności za nieterminową zapłatę zobowiązań, w tym również z obowiązku 
zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot 
na poczet wynagrodzenia podwykonawcy. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej 
płatności wobec podwykonawcy obciążą Wykonawcę. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:  

a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w 
wysokości 30% umownego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy,  

b) zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 
umownego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1pkt 3 umowy za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od następnego dnia, w którym Wykonawca był 
obowiązany go przekazać,  

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne także w przypadku:  



a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% umownego 
wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5% umownego wynagrodzenia 
brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty-w wysokości 
1% umownego wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia,  

e) zawarcia z podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót 
budowlanych, bez zgody Zamawiającego-w wysokości 5% umownego 
wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia.  

2. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej, lecz nie 
później niż 14 dni od momentu jej wystawienia. W przypadku nieuregulowania w 
wymaganym terminie kara będzie potracona z bieżących płatności.  

3. Niezależnie od kar umownych Strony odszkodowania zastrzegają możliwość dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach 
ogólnych, do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 13 

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem 
nieważności i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.  

2. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany zawartej umowy mogą 
nastąpić w razie:  

1) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany 
ustawowej stawki VAT. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana 
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego 
podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

2) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych  
z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 

3) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi 
prawnej: 

a) o charakterze niezależnym od stron, 

b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności, 

d) której nie można przypisać drugiej stronie; 

Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 
działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w 
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 



4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia  
w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy, sposób 
realizacji umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
zgodnie z SIWZ i umową; 

6) konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 
Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Okolicznościami 
takimi będą w szczególności: 
a) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych 

podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania). 

 

§ 14 

Wykonawca nie przeniesie żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 
osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 15 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z 
póź.zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) 
oraz Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 290 z póź. zm.).  

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Zamawiający                                                                                                                  Wykonawca  

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Kserokopią formularza ofertowego. 

2. Wykaz osób funkcyjnych wraz z kopią uprawnień.  

3. KRS/CEIDE 

4. Protokół wprowadzenia na teren budowy. 

5. Protokół odbioru robót ulegających zakryciu. 



6. Protokół  odbioru końcowego robót .  

 


