UMOWA Nr
Zawarta w dniu ……………………….. r. w Koszalinie
pomiędzy:
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą: 75-061 Koszalin ul. Ks. bpa Cz. Domina 8, ,
NIP 669-05-06-452
reprezentowaną przez:
ks Tomasza Roda –Dyrektora,
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez………………………………………………………………………………
zwanym dalej WYKONAWCĄ
I PRZEDMIOT UMOWY

1.

2.

3.

§1
ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania robót
budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ośrodka
Charytatywnego dla Dzieci i Młodzieży pw. Aniołów Stróżów przy ulicy Aniołów Stróżów 1 w Kołobrzegu
i dostosowanie ich do wymogów określonych dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Dobre
Wsparcie – system lokalnych usług społecznych” nr RPZP.07.06.00-32-K006/17 . Remont polegać będzie na
usprawnieniu instalacji elektrycznej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej i wentylacji,
dostosowaniu szerokości przejść i wymianie stolarki, likwidacji przeszkód poziomych, wykonaniu
niezbędnych robót murarskich, tynkarskich i malarskich, wyrównaniu podłoża, uzupełnieniu izolacji, ułożenie
posadzek i podłóg. Szczegółowy zakres robót określony został w przedmiarze robót, będącym załącznikiem
do niniejszego zapytania ofertowego.
Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi
w zapytaniu ofertowym, ofercie WYKONAWCY, niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczególności z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane oraz odpowiednimi przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz oddany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Całkowity zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty,
które będą traktowane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej
kolejności:
1) Niniejsza Umowa,
2) Kosztorys zerowy,
3) Oferta Wykonawcy.
Obowiązujące terminy

1.

2.

§2
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie ……………… 2018 r., przez co należy
rozumieć, że wybudowany przez WYKONAWCĘ obiekt będzie odebrany przez ZAMAWIAJACEGO a
potwierdzenie czego strony podpiszą protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 ust.4 niniejszej
Umowy.
Strony ustalają, że zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie.
II. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

§3
1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wobec WYKONAWCY do dokonania wymaganych przez właściwe
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach
określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane.

2. ZAMAWIAJĄCY przekaże protokolarnie WYKONAWCY teren budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania
umowy.
3. ZAMAWIAJĄCY może ustanowić Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnia Nadzór Autorski.
Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i Inspektorem, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu
zabezpieczenie interesów ZAMAWIAJĄCEGO. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy
w szczególności:
1) nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy, a w tym w szczególności kontrola realizacji robót pod względem:
a) terminowości w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu,
b) zgodności wykonywanych robót z normami technicznymi,
c) stosowania przez wykonawców właściwych materiałów i produktów,
d) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,
e) weryfikacja kosztorysów wykonawcy, będących podstawą wystawianych przez WYKONAWCĘ
faktur za wykonane roboty budowlane.
2) w uzasadnionych przypadkach, polecanie WYKONAWCY wstrzymania lub opóźnienia rozpoczęcia
jakichkolwiek czynności w ramach robót,
3) organizowanie narad technicznych oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad
ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCY i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady.
III OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY
§4
1. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO wydawane zgodnie
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
2. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania
umowy odbywać się bezpośrednio na placu budowy, a w uzasadnionych przypadkach w drodze korespondencji
pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem, mailowo lub faksem za potwierdzeniem odbioru.
Teren budowy
§5
1. W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód
komunikacyjnych oraz będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić ZAMAWIAJĄCEMU, wszystkim osobom upoważnionym przez
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie
roboty w związku z umową będą wykonywane.
3. WYKONAWCA, w razie potrzeby, będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował teren z innymi
wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz ZAMAWIAJĄCYM
i osobami upoważnionymi przez niego, w okresach wykonywania prac przez innych uczestników procesu
budowlanego. WYKONAWCA umożliwi im podłączenie do mediów.
4. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bhp i ppoż., przestrzegać przepisów
w zakresie ochrony środowiska i ponosi wszystkie konsekwencje związane z ich niewłaściwym
przestrzeganiem.
5. Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go
ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.
Materiały, sprzęt i narzędzia Wykonawcy
§6
1. WYKONAWCA realizuje roboty przy użyciu sprzętu, narzędzi i materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3. WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć, na wbudowane materiały budowlane, aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności od producenta.
Podwykonawcy
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§7
WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 siłami własnymi lub przy pomocy
podwykonawców.
WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy podwykonawców.
WYKONAWCA może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przed jej zawarciem.
Umowa z podwykonawcą musi zawierać:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy
b) kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót
wynikająca z oferty WYKONAWCY.
c) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy.
d) Warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze,
a termin płatności faktury: nie dłuższy niż 14 dni od dnia przyjęcia faktury.
e) WYKONAWCA, przed otrzymaniem płatności z tytułu zrealizowania robót, które wykonał
podwykonawca, zobowiązany jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o tym, że dokonał lub
dokona uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy we własnym zakresie i że
ZAMAWIAJĄCY jest wolny od jakichkolwiek zobowiązań wobec podwykonawcy;
f) Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w § 20 niniejszej Umowy.
ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.
WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących podwykonawców w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy oraz informować
ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich sporach z podwykonawcą oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać
się może wystąpienie z roszczeniem przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU.
WYKONAWCA zobowiązuje się dokonywać płatności na rzecz Podwykonawców, w odpowiednich
terminach i po dokonaniu każdej płatności przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o dokonanej
zapłacie (z podaniem daty i kwoty).
ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
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 przez WYKONAWCĘ.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez
ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po
przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy .
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, ZAMAWIAJĄCY
potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY.
WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym także za działania lub zaniechania własne oraz osób, którym powierzył wykonanie
przedmiotu umowy lub za pomocą których wykonuje przedmiot umowy w tym pracowników zatrudnionych
przez WYKONAWCĘ lub jego podwykonawców jak za swoje własne.
Dokumentacja budowy

§8
1. WYKONAWCA zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy
w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) protokoły odbiorów robót,
2) dokumentację powykonawczą,
3) atesty, deklaracje zgodności, opinie ITB dotyczące wbudowanych materiałów,
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność
odszkodowawczą.
Ubezpieczenie

§9
1. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie co najmniej 1 roku po jego zakończeniu
obowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z realizacją przedmiotu umowy. Ubezpieczenie to winno spełniać łącznie następujące wymagania:
a) ubezpieczonymi będą Zamawiający, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy,
b) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim, innym Ubezpieczonym lub
ich pracownikom,
c) ubezpieczenie obejmowało będzie zarówno odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (OC
delikt) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt),
d) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie będzie niższa niż 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki,
e) zakresem ubezpieczenia objęte będą, w szczególności:
i) szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
ii) szkody powstałe w mieniu powierzonym lub przekazanym, będącym w pieczy lub pod nadzorem
Wykonawcy i Podwykonawców, w tym także szkody polegające na utracie tego mienia;
iii) szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem czynności
w budownictwie;
iv) szkody wyrządzone wskutek zanieczyszczenia środowiska;
v) szkody spowodowane przez podwykonawców Wykonawcy;
vi) szkody poniesione przez pracowników lub inne osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizacji
niniejszej Umowy w następstwie wypadków przy pracy;
viii) szkody spowodowane wibracją, osunięciem się ziemi, osłabieniem elementów nośnych;
ix) szkody polegające na tzw. czystych stratach finansowych (inne szkody majątkowe nie będące
następstwem zniszczenia uszkodzenia mienia ani spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia).
3. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU umowę ubezpieczenia, do której zawarcia jest
zobowiązany zgodnie z ust. 1 wraz z mającymi do niej zastosowanie ogólnymi warunkami, najpóźniej w dniu
zawarcia niniejszej Umowy. Zgody
ZAMAWIAJĄCEGO wymaga ponadto jakakolwiek zmiana
w warunkach ubezpieczenia zawartego przez Wykonawcę.
4. W przypadku nie dotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów, o których mowa w ust.3 lub
w przypadku, gdy WYKONAWCA w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy w stosunku do wymogów
określonych w ust.1 bez zgody Zamawiającego, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, samodzielnie zawrzeć
stosowne umowy ubezpieczenia na koszt WYKONAWCY i potrącić zapłaconą składkę z wynagrodzenia
należnego WYKONAWCY lub żądać zwrotu zapłaconej składki. Niezależnie od powyższego
ZAMAWIAJĄCY jest w takim przypadku uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy WYKONAWCY.
5. Zawarte umowy ubezpieczenia winny dotyczyć wyłącznie realizowanego zamówienia.
6. Zawarcie przez WYKONAWCĘ umów ubezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu nie będzie
traktowane jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności WYKONAWCY wynikającej z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy.
Roboty tymczasowe
§ 10
1. WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez ZAMAWIAJĄCEGO.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.

§ 11
WYKONAWCA wniesie kaucję gwarancyjną z tytułu należytego wykonania umowy w wysokości 4000zł.
(słownie: cztery tysiące złotych ) w formie pieniężnej,. Kaucja nie może być potrącana z bieżących płatności
i musi zostać wniesiona przez WYKONAWCĘ przed terminem odbioru końcowego;
IV KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót
§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania
materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z odpowiednich przepisów.
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót
§ 13
1. W przypadku ujawnienia wad w robotach, ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądania ich usunięcia w określonym
terminie na koszt WYKONAWCY, a WYKONAWCA obowiązany jest do zawiadomienia o usunięciu wad.
2. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to
ZAMAWIAJĄCY ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku,
jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, WYKONAWCA będzie miał prawo żądać
od ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.
3. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, to ma
on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.
4. Koszty wymienione w ust.3 lub ich odpowiednią część ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć w całości lub
w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to ZAMAWIAJĄCY może:
1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
2) odstąpić od umowy,
3) żądać wykonania zakwestionowanych robót po raz drugi.
Odbiory robót i terminy
§ 14
1. Do podstawowych obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się
następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) odbiór częściowy,
3) odbiór końcowy,
4) odbiór po okresie rękojmi,
5) odbiór ostateczny.
2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu ZAMAWIAJĄCY dokonuje niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez WYKONAWCĘ.
3. Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń na podstawie
Harmonogramu robót. Dokonanie odbioru częściowego następuje, w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.
4. Odbiór końcowy:
1) przed rozpoczęciem odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy kompletną dokumentację
powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń;
2) odbioru dokonuje się na podstawie zgłoszenia WYKONAWCY, po całkowitym zakończeniu wszystkich
robót budowlanych składających się na przedmiot umowy (w tym wyposażenia obiektu) i potwierdzonych
protokolarnie jako wykonane bezusterkowo.
3) odbiór jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO
oraz w obecności WYKONAWCY w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia
ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO z udziałem WYKONAWCY w
formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających
z rękojmi za wady fizyczne.
6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale WYKONAWCY w formie
protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
Zwalnia on WYKONAWCĘ z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.
7. Odbiór po okresie rękojmi oraz odbiór ostateczny zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po wykonaniu przez
WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz po upływie okresu gwarancyjnego.
V WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 15

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie: ………………….. zł. (słownie: ………………………………………………………)
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wypłacane w oparciu o Harmonogram robót budowlanych,
sporządzonych przez WYKONAWCĘ z uwzględnieniem wytycznych ZAMAWIAJĄCEGO i zatwierdzony
ostatecznie przez ZAMAWIAJĄCEGO najpóźniej w terminie 2 dni od zawarcia umowy.
3. Strony ustalają, że Harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy bez możliwości
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.
4. Wynagrodzenie jest niezmienne i nie będzie podlegać waloryzacji.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy.
W szczególności wynagrodzenie uwzględnia ryzyko WKONAWCY z tytułu oszacowania wszelkich kosztów
związanych z realizacją zadania, w tym wynikających z warunków gruntowo – wodnych oraz koszty wszelkich
robót przygotowawczych, porządkowych, dostaw mediów, utrzymania zaplecza budowy oraz innych
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. WYKONAWCA mając możliwość
uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia z powodu niedoszacowania, pominięcia czy braku rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy.
Rozliczenie i warunki płatności
§ 16
1. Podstawą płatności będą faktury przejściowe i faktura końcowa, wystawione dla ZAMAWIAJĄCEGO, na
podstawie protokołów odbioru, zgodnie z załączonym Harmonogramem robót budowlanych, z zastrzeżeniem, że
ostatnia płatność nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 1 umowy i zostanie zapłacona
po rozliczeniu końcowym, potwierdzonym protokolarnie przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będą protokoły odbioru wykonanego bezusterkowo zakresu
robót.
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.
4. Zapłata faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na rachunek
bankowy WYKONAWCY wskazany w treści faktury.
5. ZAMAWIAJĄCY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur, w części lub w całości,
w przypadku nie wywiązywania się WYKONAWCY z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających
z umowy. W takim przypadku nie przysługują WYKONAWCY odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
6. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY, żeby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie
obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.
7. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.
VI. ZAKOŃCZENIE ROBOT I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakończenie robót
§ 17
1. Okoliczność zakończenia robót budowlanych stwierdza protokół odbioru końcowego.
2. WYKONAWCA, przekaże komplet dokumentów, dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia jako
załączniki do protokołu odbioru końcowego.
Rękojmia za wady i gwarancja

1.

2.
3.
4.

5.

§ 18
Strony ustalają, że odpowiedzialność WYKONAWCY za wady wykonania robót budowlanych, rozpoczyna
się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, a kończy się
w dniu upływu okresu rękojmi za wady na roboty budowlane i wynosi 60 m-cy.
O stwierdzonych wadach ZAMAWIAJĄCY zawiadamia WYKONAWCĘ niezwłocznie po ich wykryciu.
WYKONAWCA, w okresie rękojmi, zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych wad.
WYKONAWCA, w okresie rękojmi i gwarancji, zobowiązany jest do uczestniczenia w przeglądach obiektu oraz
protokołowania stwierdzonych wad i usterek robót budowlanych. ZAMAWIAJĄCY powiadomi
WYKONAWCĘ o przeglądach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.
Wady wynikłe z winy WYKONAWCY traktowane są, jako nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
czynności umownych, do których był zobowiązany.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, zgodnie z K.C.
Strony ustalają, że odpowiedzialność WYKONAWCY za wady wykonania przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakości na warunkach Kodeksu Cywilnego, której okres
wynosi 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego (Okres Gwarancji). Zapis niniejszy stanowi
dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.
8. Okres gwarancji ustalony w ust.7 nie dotyczy przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest producentem urządzeń
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a warunki gwarancji producenta sprzętu
przewidują dłuższy okres gwarancji niż zastrzeżony w niniejszej Umowie. W takim przypadku gwarancja
WYKONAWCY udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzętu. Gwarancja
WYKONAWCY udzielona jest niezależnie od gwarancji Producenta i zostaje przedłużona o okres gwarancji
Producenta . Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez
WYKONAWCĘ dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo
wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji
producenta, czy też z gwarancji WYKONAWCY.
9. Okres odpowiedzialności WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
10. WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji w terminie
technicznie uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia jednak nie dłuższym niż 14 dni od dnia pisemnego
powiadomienia go o ujawnieniu wad, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
11. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez WYKONAWCĘ na jego koszt.
12. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJĄCY ma prawo do ich usunięcia we
własnym zakresie lub powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.
6.
7.

VII. KARY UMOWNE
§ 19
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości
20% wynagrodzenia umownego określonego w § 16 ust. 1.
2) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) za przerwę w realizacji robót powstałą z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY powyżej 5
dni w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy dzień powstałego
opóźnienia,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego
w § 16 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia robót określonego
w § 2 ust.1.,
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych lub w okresie rękojmi
czy gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY –
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy.
3. WYKONAWCA zapłaci należną karę umowną nie później niż w terminie 30 dni od daty wystawienia przez
ZAMAWIAJĄCEGO stosownej noty obciążeniowej. Jeżeli WYKONAWCA nie zapłaci kar umownych
w tym terminie będą one potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatności wynikających z Harmonogramu
lub pobrane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
zastrzeżonych kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Naprawienie szkody wyrządzonej innymi zdarzeniami niż określone w ust. 2 ppkt. 2) następować będzie na
zasadach ogólnych.
6. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych
odszkodowaniem w formie kar umownych ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, określonych w art. 471 KC.
VIII ZMIANA, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
Zmiany umowy

1.
2.

§ 20
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany.
ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w następujących
przypadkach:
a) zmiana terminów wykonania umowy wynikająca z warunków atmosferycznych, które spowodowały
niezawinione i nieuniknione przez WYKONAWCĘ opóźnienie, w szczególności w przypadku
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych w danej porze roku uniemożliwiających
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
b) zmiany terminów wykonania umowy spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia
przez WYKONAWCĘ opóźnienie;
c) zmiany terminów wykonania umowy będące następstwem okoliczności leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez
WYKONAWCĘ opóźnienie w szczególności w wyniku konieczności usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian;
d) zmiany sposobu spełnienia świadczenia stron umowy spowodowanej możliwością zastosowania
innych materiałów lub urządzeń, w tym nowszej generacji niż uprzednio przewidziane przez
ZAMAWIAJĄCEGO, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy, lub
pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Obiektu, lub umożliwiającej
uzyskanie lepszej jakości robót, lub w przypadku możliwości zastosowania innej technologii
wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Obiektu, lub kosztów
wykonywanych robót objętych przedmiotem Umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego
Obiektu;
e) zmiany sposobu spełnienia świadczenia stron umowy spowodowanej koniecznością zrealizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
f) zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa.
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

§ 21
1. Umowa może być rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem stron.
2. ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w razie, gdy:
a) nastąpiło zajęcie przez organ egzekucyjny wierzytelności WYKONAWCY z tytułu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy;
b) WYKONAWCA przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa trwa dłużej
niż 5 kolejnych dni kalendarzowych;
c) wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót i opóźnienie w realizacji Umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, określone jako opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek zakresu robót
wyszczególnionego w Harmonogramie robót budowlanych w stosunku do terminów określonych w ww.
Harmonogramie, przekroczyło 10 dni.
4. WYKONAWCA będzie miał prawo rozwiązać Umowę w przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY opóźnia należną
płatność wynikającą z Harmonogramu z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i opóźnienie to
przekroczy 30 dni.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień stron co do odstąpienia od umowy, na zasadach określonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.
7. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, a za takie uznaje się
odstąpienia z powodów wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu, to wszelkie znajdujące się na terenie
budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane
protokolarnie, ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ.
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy
§ 22
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU inwentaryzacji robót
wg stanu na dzień odstąpienia.

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji ZAMAWIAJĄCY poświadcza wartość wykonanych robót oraz
zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co stanowi podstawę do
wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury.
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy i obiektu oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.
IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie realizacji umowy, zgodnie z przepisami.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony na drodze
polubownej - rozstrzyga Sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 24
1. Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych umową jest wskazany Inspektor nadzoru
inwestorskiego.
2. Osobą odpowiedzialną za kierowanie i koordynowanie zespołem WYKONAWCY jest wskazany Kierownik
Budowy, zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.
§ 25
Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla WYKONAWCY i dwa dla
ZAMAWIAJĄCEGO.
Załączniki:
1. Oferta WYKONAWCY
2. Harmonogram robót budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

