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Umowa Nr ….          

 

 

 

Zawarta w dniu ………. w Opolu pomiędzy, 

Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, ul. Minorytów 3, 45-

017 Opole, NIP: 754-24-65-897, REGON: 000276104 reprezentowanym przez: 

dr Violettę Rezler-Wasielewską – Dyrektora, 

a …………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „wykonawcą” 

reprezentowaną przez : 

………………….. 

 

Zamawiający informuje, że zamówienie jest współfinansowane ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, 

priorytet Miejsca Pamięci Narodowej. 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz.2164) zamawiający 

zleca a wykonawca przyjmuje wykonanie zadania p.n. Przebudowa budynku Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, w Opolu, ul. Minorytów 3. Etap I. 

2. Zakres zadania obejmuje ……………………….. 

(a) elementy stalowe: wykonanie nadproży, elementów żelbetowych klatki schodowej 

oraz szybu windy (w tym schody nr 1, schody nr 2, schody nr 3, płyta pl2, płyta pp, 

ściana sw),  

(b) roboty wewnętrzne: piwnica – całość robót wszystkich branż, parter naprawy po 

wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych,  

(c) roboty wykończeniowe: stolarka całość piwnic, stolarka parter część: Dz1, Dz2,. Dz3, 

D4 - 1 szt., D5 – 1 szt., D9 – 1 szt,. D12 – 1 szt,  D1' - 1 szt., O 1 – 2 szt.,  O 2 – 2 szt., 

balustrady piwnic, posadzki piwnic, posadzki parteru – drobne uzupełnienia po 

robotach budowlanych i montażu stolarki, okładziny ścienne piwnic, malowanie 

piwnic i odtworzenia malowania na parterze po robotach budowlanych, 1 piętro: 

naprawy po wykonaniu stropu windy w zakresie posadzek uzupełnienia tynków i 

malowania w pomieszczeniu 2.05, izolacje i tynki w pomieszczeniach 1.12 i 1.16, 

wszystkie naprawy i zabudowy po przekuciach, 

(d) roboty zewnętrzne: izolacje podziemne,  



(e) instalacje elektryczne: demontaż  i zabezpieczenie instalacji elektrycznej (w tym sap, 

swin), instalacje piwnic całość zakresu prac elektrycznych, instalacja SAP i alarmowa 

piwnice i drobne korekty parter, odtworzenie instalacji oświetlenia i gniazd po 

rozbiórkach i przekuciach, zostawienie rur w obrębie windy na parterze i 1 piętrze, 

okablowanie do serwerowni przeprowadzone i zostawione z naddatkiem do 2 etapu, 

roboty elektryczne w zakresie pomieszczenia 2.05 i przebicie się do budynku C, 

rozdzielnia główna i GWP,  całość instalacji cctv ( całość okablowania przechodzi 

przez piwnice lub w rurach na elewacji pod gzymsem ), UWAGA: prace związane z 

instalacją SAP i SWiN musi być prowadzona w porozumieniu z zarządcą systemu 

firmą Atomsystem z Opola, 

(f) instalacje sanitarne: instalacja wentylacji mechanicznej całość, instalacja centralnego 

ogrzewania całość, instalacja wody zimnej i ciepłej całość, przyłącze kanalizacji 

sanitarnej, instalacja kanalizacji sanitarnej, orurowanie i piony instalacji ziębniczej i 

skroplin całość prac w zakresie piwnic oraz zaślepione w posadzkach parteru. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt Budowlany oraz Specyfikacja  

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie:  

  …………………………………….….. 

  4.Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy będzie: 

………………… ………………….  

§ 2. 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w 

formie ryczałtu. Wynagrodzenie obejmuje całość kosztów robót i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od faktycznego rozmiaru oraz kosztów robót i 

wydatków, zgodnie z projektem budowlanym oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót.  Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:  

……….zł (słownie: ……………… ).  

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do wynagrodzenia określonego w ust. 3 zostanie 

naliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dacie wystawienia 

faktury VAT, która na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 23 %. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany 

przez strony  protokół końcowy albo protokół odbioru dodatkowego zakwestionowanych 

uprzednio robót. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 28 dni liczonych od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

6. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT. 

7. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 



§ 3. 

Termin wykonania zadania 

1. Termin zakończenia robót ustala się do ….. r. Za faktyczną datę zakończenia przedmiotu 

umowy strony przyjmują datę podpisania  protokołu odbioru końcowego. 

2. Przekazanie wykonawcy terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy, na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego z udziałem przedstawiciela 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się należycie zabezpieczyć teren budowy, w tym pod względem 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowym, a także należycie gospodarować 

terenem budowy.  

4. Od dnia, o którym mowa w ust. 2, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 

wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy, w szczególności za należyte 

zabezpieczenie oraz należyte gospodarowanie terenem budowy. 

5. Przed przekazaniem terenu budowy wykonawca zobowiązuje się do opracowania na 

własne ryzyko i koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), stosownie do 

wymagań określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ) będzie stanowił załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego 

przekazania terenu budowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w sposób 

niepowodujący chociażby zagrożenia mienia zamawiającego oraz mienia lub zdrowia (życia) 

podmiotów trzecich. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec zamawiającego oraz 

podmiotów trzecich za powstanie szkody lub krzywdy i zobowiązuje się je naprawić na 

własny koszt i ryzyko. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, których przyczyną będą 

wady przedmiotu umowy, a które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność tytułem opłat i kar nałożonych przez 

stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy z 

naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących 

standardów ochrony środowiska. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków  

powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

10. Na każde żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przerwania 

wykonywania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i zaplecza oraz terenów 

przyległych, a także przywrócenia obszarów zniszczonych w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy do stanu pierwotnego, w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 4. 

Obowiązki zamawiającego i wykonawcy 

1.Do obowiązków zamawiającego należy: 

a) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie wykonawcy terenu robót, 



b) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2.Do obowiązków wykonawcy należy również: 

a) Przejęcie terenu robót od zamawiającego, 

b) Zabezpieczenie terenu robót, 

c) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

d) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztem utylizacji,  

e) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym w szczególności z  następujących ustaw: 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 

2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21), 

f) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę  

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z 

prowadzonymi robotami, 

g) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami w tym także ruchem pojazdów, 

h) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu umowy, 

i) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

j) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie i  

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

k) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, złożoną ofertą, a także zgodnie z przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami 

przeciwpożarowymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi polskimi normami, z materiałów odpowiadających wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a 

także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem 

najwyższej staranności. 

 

  § 5 . 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za  

wykonanie części robót, 



b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3.Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie,      

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie     

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy (robót) i potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

   5.Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

a) Dziennik budowy, 

b) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu, 

c) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami, 

d) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, i decyzją o 

udzieleniu  pozwolenia na budowę. 

e) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót). 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni  od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7.  Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,      

w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może  

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,  a wykonawca ma obowiązek usunięcia ich na 

własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia w 

ustalonym terminie przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, zamawiający jest upoważniony do 

ich usunięcia na koszt wykonawcy. 

 

§ 6. 

Gwarancja i rękojmia 

1.Wykonawca udziela …..... miesięcznej gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot 

umowy, od daty odbioru końcowego. 

2. Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia w razie stwierdzenia wad 

przedmiotu umowy w czasie obowiązywania gwarancji: 

a) w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie do żądania usunięcia wad w 

stosownym terminie, a w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę tego terminu będzie 

uprawniony do ich usunięcia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy; 



b) w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający będzie miał uprawnienie – w zależności od swojej woli - do 

żądania usunięcia wad w wyznaczonym przez siebie terminie lub usunięcia ich przez inny 

podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. W każdym przypadku, gdy w okresie gwarancji należytego wykonania przedmiotu 

umowy, dwukrotnie wystąpi wada tego samego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany na własny koszt do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie terminie 

zmian i dokonania naprawy przedmiotu umowy w sposób, który wyeliminuje występowanie 

uszkodzeń w przyszłości. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie 

może być dłuższy niż 30 dni i nie powinien zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu 

przedmiotu umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt b oraz ust. 3 okres gwarancji należytego 

wykonania umowy biegnie na nowo. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia 

zamawiającego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy, osób 

reprezentujących wykonawcę, ogłoszeniu upadłości wykonawcy, wszczęciu postępowania 

układowego, w którym wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności. 

Niezawiadomienie w terminie Zamawiającego o wyżej wymienionych zdarzeniach może 

skutkować, zależnie od woli Zamawiającego, przepadkiem zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.  

7. Strony ustalają odpowiedzialność za wady na zasadach rękojmi wg przepisów Kodeksu 

cywilnego na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

 

§ 7. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w druku ofertowym w formie ................................... 

w wysokości ………………….. zł . Kwota ta jest kwotą ostateczną wartości zabezpieczenia i 

nie będzie podlegała zmianie  bez względu na ostateczną wartość niniejszej umowy.    

2.Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy przy czym 70%   

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy po   

odbiorze końcowym, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i   

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% zabezpieczenia   

należytego wykonania umowy zostanie zwrócone/zwolnione nie później niż w 15 dniu  po  

upływie okresu  rękojmi za wady. 

§ 8. 

Kary umowne 

1.Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:     



- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za 

przedmiot umowy ,  

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

-   za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w  wysokości  

0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w 

usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej wykonawcy. 

Kary będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody wykonawcy. 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez    

wykonawcę z przyczyn za które  ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10%     

wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145    

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli  szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia 

z żądaniem jej zapłaty. 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo  

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając 

z nimi   stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 

dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się 

za akceptację projektu  umowy lub jego zmiany. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również  

zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o 

podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 

umowy lub wprowadzenie zmian. 

4. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcami musi zawierać w szczególności: 

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą 

wykonania  robót objętych umową, 

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót  

wynikającą z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem - harmonogram robót 

musi  być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 



4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 

budowlanej, dostawy lub usługi, 

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia  

Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace  

Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin 

zapłaty  wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony 

Podwykonawcy). 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany 

jest  przedstawić Zamawiającemu, zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, 

których  przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

Obowiązek nie dotyczy  umów o wartości mniejszej niż 20.000zł. 

6. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie   umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji  dotyczących Podwykonawców. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

9. Niezależnie od postanowień  ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamiar 

wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót 

określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - 

dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody  Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i  rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy  poczytywane będzie za  nienależyte wykonanie 

umowy. 

10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy, który nie został zgłoszony 

Zamawiającemu  zgodnie z zapisami § 9, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto 

za każde zdarzenie. 

2) w przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każde 

zdarzenie. 

3) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w 

wysokości 1 %  wynagrodzenia umownego brutto za każde zdarzenie. 

4) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każde zdarzenie. 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 1 %  wynagrodzenia umownego brutto za każde zdarzenie. 



11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych 

Podwykonawcy robót.  

12. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców.  

 

§ 10. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie, o którym mowa w postanowieniu                      

§ 3 ust. 2 z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność; 

2) wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo przejęcia terenu budowy, w 

ciągu 30 dni liczonych od dnia tego przejęcia; 

3) wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy; 

4) wykonawca zaniechał wykonywania przedmiotu umowy bez żadnej uzasadnionej 

przyczyny przez okres dłuższy niż 3 dni; 

5) wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, z naruszeniem 

postanowienia § 9 umowy; 

6) w razie ujawnienia, iż wykonawca pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom; 

7) wartość naliczonych kar z tytułu opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z 

postanowień niniejszej umowy przekroczy 10% wynagrodzenia wykonawcy; 

8) wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów wskazanych w 

ofercie lub odmawia podania świadectwa ich pochodzenia, pomimo pisemnego wezwania 

zamawiającego. 

2. Zamawiający może również odstąpić od umowy na warunkach określonych w przepisach 

powszechnie obowiązującego prawa, a w tym Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień 

publicznych. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy: 

1) wykonawca i zamawiający przy udziale inspektora nadzoru wykonawczego, inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz ewentualnie inspektora nadzoru autorskiego, zobowiązani są do 

sporządzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, stwierdzonego szczegółowym 

protokołem, w terminie 7 dni liczonych od daty odstąpienia; 

2) wykonawca i zamawiający zobowiązany jest do ustalenia wartości należycie wykonanego 

przedmiotu umowy, a także wartość niezużytych i pozostawionych na terenie budowy 

urządzeń i materiałów 



- przy czym nieobecność któregokolwiek ze wskazanych podmiotów, z wyjątkiem 

Zamawiającego, nie wstrzymuje sporządzenia stosownego protokołu wiążącego strony. 

5. W razie złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) natychmiast wstrzymać roboty i zabezpieczyć teren budowy na swój koszt i ryzyko, 

2) opuścić terenu budowy w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia przez którąkolwiek 

ze stron oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 

6. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia wykonawcy za faktycznie 

wykonany przedmiot umowy, na dzień złożenia przez którąkolwiek ze stron oświadczenia o 

odstąpieniu od umowy, na poczet pokrycia różnicy pomiędzy wartością faktycznie 

wykonanego przedmiot umowy a wartością pozostałego do wykonania przedmiotu umowy 

ustaloną w drodze zlecenia ich wykonania innemu podmiotowi.  

 

§ 11. 

Zmiany umowy 

1. Strony dopuszczają dokonywanie istotnych zmian w treści niniejszej umowy, w 

następujących okolicznościach: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto, gdy nastąpi zmiana stawki i kwoty 

podatku od towarów i usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

2) w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, gdy wykonanie przedmiotu umowy w 

terminie określonym w § 3: 

a) jest niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres 

niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, 

b) jest niemożliwe wskutek zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych 

udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, 

c) jest niemożliwe z przyczyn, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres 

trwania tychże przyczyn, 

d) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu budowy w terminie o którym mowa w § 3 

ust. 2 niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający albo z 

przyczyn, za które ani zamawiający, ani wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; 

e) jest niemożliwe z powodu wystąpienia kolizji w trakcie robót  z niezinwentaryzowanymi 

sieciami podziemnymi lub innymi obiektami o okres niezbędny na usuniecie kolizji.  

3) gdy zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy. 

2.Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół 

konieczności sporządzony przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego albo 

protokół konieczności sporządzony przez zamawiającego. 

 

 

 



§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi do tych ustaw. 

2. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będzie rozstrzygał 

właściwy rzeczowo sąd dla Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

zamawiającego, jeden dla wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA: 


