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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 zawarta w dniu …………………….. 2016 roku  w ……..…………. pomiędzy:  

……………………….. zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:  

1. …………………………………………………………..                                                                                    

a,………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  Strony  oświadczają, że  niniejsza umowa zawarta  

jest  zgodnie   z  wymogami  regulaminu udzielania przez Gościniec 4 Żywiołów 

zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień 

publicznych,  a Wykonawca  został  wybrany  przez  Zamawiającego  w wyniku 

rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania wszczętego w dniu 

09.11.2016r. 

§ 1 

  

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz  Zamawiającego  robót  

budowlanych związanych  z  realizacją  inwestycji  pn.:  

………………………………………………………………………………….. 

2. Zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:   

………………………………………………………………………………….. 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa prawomocne pozwolenie na 

budowę Starosty Wadowickiego nr 679/2014 z dnia 30.10.2014 r. zatwierdzające 

projekt budowlany  oraz przedmiar robót dotyczący ETAPU II.  

 

§ 2 

  

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  miejscem  realizacji  zadania,  

dokumentacją - projektem budowlanym, projektem zagospodarowania i  

zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  według  ww.  dokumentów,   

zgodnie   z  przyjętymi  normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej i 

postanowieniami niniejszej umowy.  

2.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  postanowienia  i  zobowiązania  Wykonawcy  

zawarte w zaproszeniu do składania ofert i jego  załącznikach,  zaakceptowane  

przez  Wykonawcę  poprzez złożenie  oferty  zgodnej  z  jej  treścią, stanowią 

integralną część niniejszej umowy.   

§ 3 

  

1.  Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

1) Protokolarne   przekazanie   terenu   budowy   i   termin   rozpoczęcia   robót   

– w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.  

2) zakończenie robót - przekazanie Zamawiającemu obiektu, o którym mowa w § 

1 do dnia 23.03.2017 r. 
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2. Terminem zakończenia robót, o którym mowa w ust. 1 jest data potwierdzenia 

zakończenia zadania w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru.  

§ 4 

  

1. Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót z ramienia Zamawiającego będzie 

pełnił: …………………………..….  

2. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy będzie pełnił: 

…………………………..….  

§ 5 

  

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) Przekazania Wykonawcy terenu budowy w dniu … .2016 r. i dokumentacji  

dotyczącej przedmiotu umowy.  

2) Sprawdzenia i odbioru w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości 

robót ulegających zakryciu i zanikających.  

3) Przejęcia od Wykonawcy, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, 

wykonanych przez niego robót w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia ich 

wykonania.  

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego.  

5) Odbioru przedmiotu umowy.  

6) Zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i:  

1) zakupu oraz montażu znaków, instrukcji i podręcznego sprzętu ppoż. i bhp.,  

2) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

3) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

4) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.  

5) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,  

6) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym 

przedstawicielom Zamawiającego,  

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru,  

8)  ubezpieczenia  budowy  i  robót  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  

związku  z  określonymi zdarzeniami  losowymi  (np.  pożar,  zalanie)  oraz  od  

odpowiedzialności  cywilnej,  na  cały  czas  jej trwania,  

9)  zapewnienia  obsługi  geodezyjnej  oraz  wykonania  dokumentacji  

powykonawczej  z zaznaczeniem zmian nieodstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonego projektu budowlanego dokonanych podczas wykonywania robót 

– 2 egz.,  
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10)  wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przyjętej  do  

państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 3 egz.,  

11) skompletowanie wszystkich wyników badań, pomiarów, świadectw jakości, 

certyfikatów, kart gwarancyjnych – przed zgłoszeniem robót do odbioru,  

12)  wykonania  innych  robót  w  ramach  ryzyka  wykonawcy,  tj.  wszelkich  

robót  demontażowych, montażowych, budowlanych, instalacyjnych, 

transportowych – nie ujętych w przedmiarach robót oraz wszelkich uzgodnień, 

badań i dokumentów potrzebnych do odbioru końcowego.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania częściowego pozwolenia na 

użytkowanie zgodnie z postanowieniami prawomocnej decyzji - pozwolenie na 

budowę Starosty Wadowickiego nr 679/2014 z dnia 30.10.2014 r. 

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  informowania  

Zamawiającego  o  wystąpieniu zdarzeń  lub  okoliczności,  które  mogą  utrudnić  

terminową  realizację  części  lub  całości  przedmiotu umowy w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia lub okoliczności.   

4. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlanym 

i nie wnosi uwag.  

5.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  zdolności,  doświadczenie,  wiedzę  oraz  

będzie  dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z należytą starannością.  

§ 6 

 

1. Wykonawca może podzlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia 

poprzez zawarcie w formie pisemnej umowy o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem będą roboty budowlane stanowiące część  objętego  nin.  umową  

zamówienia  publicznego.  Taką  samą  umowę  może  zawrzeć podwykonawca z 

dalszym podwykonawcą. W takim przypadku Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za  działanie  lub  zaniechanie  podwykonawców  i  dalszych  

podwykonawców,  jak  za  działanie  lub zaniechanie  własne.  Wykonawca  

zobowiązuje  się  do  zawarcia  umów  z  podwykonawcami  na warunkach  

zapewniających  wywiązanie  się  z  jego  zobowiązań  wobec  Zamawiającego.  

W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy przewidziany w  umowie  o  podwykonawstwo  musi  upływać  

wcześniej  niż  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dla Wykonawcy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia 

Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w 

terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy albo 

projektu zmian  umowy  nie  zgłosi  Wykonawcy  zastrzeżeń  na  piśmie,  uważa  

się,  że  zaakceptował  projekt umowy/projekt zmian umowy.  

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, niezależnie od wartości takiej 

umowy, poświadczoną za zgodność  z  oryginałem  kopię  umowy  o  roboty  

budowlane  zawartej  z  podwykonawcą,  jak  też poświadczoną za zgodność z 
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oryginałem kopię aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

Jeżeli  Zamawiający  w  terminie  7 dni  od  przedstawienia  mu  przez  

Wykonawcę  ww. dokumentów nie zgłosi Wykonawcy sprzeciwu na piśmie, 

uważa się, że zaakceptował umowę/aneks do umowy.  

4. W przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, 

jeżeli zmiana albo rezygnacja  dotyczą  podmiotu,  na  którego  zasoby  

Wykonawca  powoływał  się,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  

Zamawiającemu,  iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

5.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wypełniania  warunków  umowy  z  

podwykonawcami,  w szczególności  do  terminowego  wypłacenia  

wynagrodzenia  należnego  podwykonawcą.  Jeżeli  w terminie określonym w 

umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, ustalonym w sposób  

określony  wyżej  w  ust.  1  Wykonawca  lub  podwykonawca  nie  zapłacił  całego  

lub  części wynagrodzenia,  a  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  

zwróci  się  z  żądaniem  zapłaty  tego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą wystawioną  

dla Wykonawcy  lub podwykonawcy  i  dokumentami  potwierdzającymi  

wykonanie  robót, Zamawiający  zapłaci  Podwykonawcy  lub  dalszemu  

podwykonawcy  kwotę  będącą  przedmiotem żądania.  W  takiej  sytuacji  

Zamawiający  dokona  potrącenia  kwoty  zapłaconej  podwykonawcy  lub 

dalszemu podwykonawcy z płatności przysługującej Wykonawcy.  

6.  Umowy  z  podwykonawcami  (dalszymi  podwykonawcami)  powinny  

zawierać  takie  same postanowienia i wymogi, jakie Zamawiający stawia 

Wykonawcy w szczególności w zakresie sposobu wykonania  przedmiotu  

zamówienia,  jakości,  terminowości,  odbiorów,  gwarancji  jakości  i  innych  

przypadków  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  

umowy,  przelewu wierzytelności oraz obowiązku stosowania przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych. Umowy takie powinny przewidywać na zasadzie 

wyboru przez zamawiającego, również prawo korzystania i egzekwowania  

uprawnień  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  bezpośrednio  od  podwykonawcy  

(dalszego podwykonawcy) i zgodę  podwykonawcy  (dalszego  podwykonawcy)  

na  takie  uprawnienie Zamawiającego.  

7. Brak w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) żądanych przez 

Zamawiającego postanowień lub wprowadzenie do takiej umowy postanowień 

sprzecznych lub odmiennych od postanowień umowy z Wykonawcą, wyklucza 

akceptację projektu takiej umowy i/lub zawartej umowy z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) przez Zamawiającego.  

 

§ 7 
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1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia wg opisu w § 1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe:  

kwota netto:          ………………..... kwota VAT (…%)    …………………  

kwota brutto   …………………. słownie: ………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………  

2. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało 

poprawnie określone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za interpretację 

danych i jest ono wystarczające przez cały  czas  trwania  umowy  wraz  z  okresem  

rękojmi  bez  możliwości  jego  zmiany  w  trakcie  trwania umowy (wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego) zgodnie z art. 632 

K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowiązania Wykonawcy w/g umowy i wszystko, 

co konieczne dla właściwej realizacji i oddania Zamawiającemu przedmiotu 

zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich wad i dokonania 

potrzebnych napraw w okresie rękojmi.  

3. Rozliczanie robót będzie odbywało się fakturami częściowymi za elementy 

robót ujęte w kosztorysie ofertowym i ustalonym wspólnie harmonogramie 

rzeczowo finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz fakturą 

końcową. 

4. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez 

Inspektora Nadzoru części robót,  na podstawie częściowych protokołów odbioru 

robót,  a regulowane będą w terminie 30-dniowym od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. 

5.   Rozliczenie  końcowe  nastąpi  na  podstawie  faktury  końcowej.  Podstawę  

do  wystawienia  faktury końcowej  stanowić  będzie  sprawdzony  przez  

inspektora  nadzoru  protokół  odbioru  końcowego zatwierdzony przez Komisję 

odbiorową.  

6.  Należność  za  wykonane  roboty  budowlane  będzie  płatna  w  terminie  do  

30  dni  od  daty prawidłowego  wystawienia faktury  VAT  wraz  z  podpisanym  

przez  obie  Strony  protokołem  odbioru, przelewem  na  konto  Wykonawcy  

wskazane  w  fakturze. Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczyć  

Zamawiającemu fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Fakturę 

wystawić na: ………………………………………….. NIP: …………………..  

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o 

których mowa w § 6 ust. 5 Zamawiający  wstrzymuję  wypłatę  wynagrodzenia  

objętego  przedłożoną  fakturę  i  dokonuje bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  

lub  dalszemu  podwykonawcy.  Przepis  nie  dotyczy  

podwykonawców (dalszych podwykonawców) którzy zawarli z wykonawcą 

(podwykonawcą) umowy niezaakceptowane  przez  Zamawiającego  lub  zapłaty  

wynagrodzenia,  którego  obowiązek  wypłaty przez  wykonawcę  

(podwykonawcę)  powstał  przed  zaakceptowaniem  umowy  z  podwykonawcą  
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(dalszym podwykonawcą). Zapłata dotyczy wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

  

§ 8 

  

1. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych w stosunku do projektu 

budowlanego może nastąpić wyłącznie  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  

których  nie  można  było  przewidzieć  w  dniu podpisania  niniejszej  umowy.  

Wymaga  ono  uprzedniego  spisania  protokołu  konieczności  przez Wykonawcę  

i  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  zatwierdzenia  go  przez  Zamawiającego  

oraz spisaniu  umowy  po  przeprowadzeniu  postępowania  o  udzielenie  

zamówienia  publicznego.  W przypadku  wykonania  przez  Wykonawcę  robót  

dodatkowych  bez  uprzedniego  zatwierdzenia  ich przez Zamawiającego, 

Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 

dodatkowe.  Roboty  nie  ujęte  w  przedmiarze  robót,  a  występujące  w  projekcie 

zagospodarowania lub z niego wynikające, nie są robotami dodatkowymi.  

2.  Roboty  dodatkowe  zatwierdzone  przez  Zamawiającego  w  stosunku  do  

projektu zagospodarowania zostaną  rozliczone  w  formie  wynagrodzenia  

ryczałtowego,  kosztorysem  dodatkowym.  Podstawą negocjacji  będzie  

kosztorys  ofertowy,  odpowiednie  katalogi  np.  KNR  i  n/w  wskaźniki  

cenotwórcze,  które  wynikają  z  oferty  Wykonawcy,  na  podstawie  których  

została  skalkulowana  cena  ofertowa zamówienia. 

3.  Roboty  zamienne  i  zaniechane  w  stosunku  do  projektu  budowlanego  

wymagają  uprzedniego spisania  protokołu  konieczności  przez  Wykonawcę  i  

Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz zatwierdzenia go przez Zamawiającego. 

Zostaną rozliczone w formie wynagrodzenia ryczałtowego,  

kosztorysem zamiennym sporządzonym w oparciu o kosztorys ofertowy za 

wykonanie przedmiotu umowy oraz spisaniu aneksu. Wykonawca wyraża zgodę 

na zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 w przypadku 

wykonania  robót  zamiennych  o  niższej  wartości  od  przyjętej  w  kosztorysie  

ofertowym  lub  ich zaniechaniu.  

4.  Roboty  niezbędne,  w  stosunku  do  projektu  zagospodarowania,  do  

usunięcia  wad  dokumentacji projektowej są przedmiotem umowy, a więc są 

przedmiotem zamówienia podstawowego i zostaną rozliczone w formie 

wynagrodzenia ryczałtowego na zasadach określonych jak w § 8 ust. 2.  

 

§ 10 

 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót 

wykonanych w danym miesiącu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu 

wpisem w odpowiednim Dzienniku budowy. Zamawiający  ma  obowiązek  

przystąpić  do  odbioru  tych  robót  w  terminie  2  dni  od  daty  wpisu  do  
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Dziennika  budowy.  Potwierdzenie  wpisu  lub  brak  ustosunkowania  się  przez  

Zamawiającego  w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika budowy.  

2.    Z  czynności  odbioru  częściowego  sporządzone  będą  przez  Wykonawcę  

protokoły.  Protokoły wymagają  sprawdzenia  i  zatwierdzenia  przez  inspektora  

nadzoru.  Do  protokołu Wykonawca dołączy kosztorys powykonawczy.  

3.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w 

formie pisemnej.  

4.   Zamawiający wyznaczy termin  rozpoczęcia odbioru końcowego do 7 dni od 

daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

5.   Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

6. W dniu końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

dokumentację powykonawczą, Dziennik  budowy,  niezbędne  świadectwa  

kontroli  jakości,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności wymagane przepisami, 

protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa 

w ustawie Prawo budowlane dotyczące tego zadania. Do protokołu końcowego 

dołączy kosztorys powykonawczy.  

7.   Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru końcowego, jeżeli 

Wykonawca nie wykonał zadania w całości, nie wykonał wymaganych prób i 

sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 6.  

8.  Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zadania  zostaną  stwierdzone  wady,  to  

Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:  

     1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad i żądać ich usunięcia,  

     2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:   

     a)  jeżeli  umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  

przeznaczeniem, Zamawiający  może  obniżyć  wynagrodzenie  do  odpowiednio  

utraconej  wartości  użytkowej, estetycznej i technicznej,  

      b)  jeżeli  wady  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z  przeznaczeniem,  

Zamawiający  może       odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi.  

9.   Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad 

stwierdzonych przy odbiorze  końcowym zadania wynosić będzie 14 dni chyba, 

że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.  

10.    Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  na  piśmie  

Zamawiającego  o  usunięciu  wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje 

się odpowiednio postanowienia ust. 7.  

11.   Zamawiający wyznacza datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem 

terminu gwarancji oraz  datę  odbioru robót przed  upływem  okresu  rękojmi.  

Zamawiający  powiadomi  o  tych  terminach Wykonawcę w formie pisemnej.  
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12.      Z  czynności  odbioru  końcowego,  odbioru  pogwarancyjnego  będzie  

sporządzony  protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru 

oraz terminy na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

13.    Po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  

odbiorze  zadania  i  po upływie okresu gwarancji i rękojmi, rozpoczyna swój bieg 

termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

§ 11 

   

1.  Z  dniem  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy  

Wykonawca  udziela Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  w  

wykonanym  przedmiocie  umowy  na okres zaproponowany w złożonej ofercie 

czyli …………miesięcy, w szczególności na dostarczone materiały i urządzenia 

objęte umową oraz wykonane roboty budowlano – montażowe.   

2.  Zamawiający może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.   

3.  W  okresie  obowiązywania  rękojmi  za  wady  i  gwarancji  jakości  

Wykonawca  zobowiązuje  się  do niezwłocznego wykonania napraw wad i 

usterek budowlano – montażowych i urządzeń lub wymiany dostarczonych  

urządzeń  w  celu  usunięcia  jakichkolwiek  nieprawidłowości  w  funkcjonowaniu 

przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi poniżej.   

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości za:   

1)  wady  fizyczne  zmniejszające  wartość  użytkową,  techniczną  i  estetyczną  

wykonanych  robót  i dostarczonych urządzeń,   

2)  usunięcie  tych  wad  i  usterek,  i  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  i  

gwarancji,  w  tym  również stwierdzonych w toku czynności przeprowadzonych 

przeglądów w okresie gwarancji.   

5. Rękojmia za wady i gwarancja jakości zobowiązuje Wykonawcę do:   

1)  niezwłocznej,  nieodpłatnej  naprawy  stwierdzonych  wad  i  usterek  

wynikających  z  wykonanych robót budowlano – montażowych, naprawy 

zainstalowanych urządzeń bądź ich części w przypadku wystąpienia  

jakichkolwiek  nieprawidłowości  w  ich  funkcjonowaniu  w  terminie  

określonym  w  ust.  7 niniejszego paragrafu;   

2)  nieodpłatnej  wymiany  dostarczonych  urządzeń  bądź  ich  części  na  wolne  

od  wad  w  przypadku wystąpienia wad niemożliwych do naprawienia;   

3)  wykonania  w  ramach  udzielonej  gwarancji  jakości  co  najmniej  raz  na  

dwanaście  (12)  miesięcy przeglądu  gwarancyjnego  i  pomiarów  wymaganych  

przez  producenta  urządzeń  do  utrzymania gwarancji  producenta  i  

dostarczonych  przez  Wykonawcę  urządzenia  urządzeń  przez  okres udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji jakości na wszystkie zainstalowane urządzenia i 

systemy w okresach  określonych  przez  producentów  tych  urządzeń  i  
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systemów,  w  tym  poniesienie  kosztów części i materiałów eksploatacyjnych 

lub części zużywających się w trakcie eksploatacji.   

4) Wykonanie przeglądu gwarancyjnego zostanie potwierdzone protokołem 

odbioru przeglądu robót i urządzeń objętych okresem gwarancji.  

5)  Dokumentowania  wykonania  przeglądu  serwisowego  zgodnie  z  

wymaganiami  producentów  w kartach serwisowych urządzeń.  

6. Ustala się następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi za wady:    

1)  bezzwłocznie,  nie  później  niż  48  godzin  po  zawiadomieniu  Wykonawcy  

przez  Zamawiającego usuwane będą:   

- wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa.   

2) pozostałe ujawnione wady i usterki usuwane będą w terminach ustalonych 

przez Zamawiającego z Wykonawcą nie dłuższych jednak niż 30 dni od dnia 

zgłoszenia wady i usterki przez Zamawiającego.   

7. Okres obowiązywania rękojmi za wady i gwarancji jakości zostanie 

przedłużony o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu 

umowy lub jego części z powodu  skorzystania  przez  niego  z  uprawnień  

wynikających  z  gwarancji  jakości  i  rękojmi  za  wady  (okres naprawy i/lub 

wymiany przedmiotu umowy lub jego części).   

8. Wszystkie naprawy i/lub wymiany urządzeń bądź ich części w okresie 

obowiązywania rękojmi za wady  i  gwarancji  jakości  będą  wykonywane  na  

koszt  i  ryzyko  Wykonawcy  w  miejscu  instalacji urządzeń lub w 

autoryzowanym serwisie producenta lub Wykonawcy. Koszty transportu 

urządzeń do i z serwisu pokrywa Wykonawca.   

9.  Zamawiający  będzie  zgłaszał  Wykonawcy  wszelkie  zaistniałe  wady  i  

nieprawidłowości  w Przedmiocie  Umowy  pisemnie,  faksem  na  następujący  

numer:  ………………….……. lub  pocztą elektroniczną na następujący adres e-

mail:…………………………………....   

10.  Jeżeli  Wykonawca  w  wyznaczonym  terminie  nie  usunie  wad  i  usterek  

ujawnionych  w  okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, Zamawiający może 

je usunąć we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy, nie tracąc przy tym 

uprawnień pochodzących z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i 

rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu tych kosztów 

Zamawiającemu w terminie  30 dni od  daty  otrzymania  wezwania do  zapłaty  

lub  faktury. W  przypadku  nie  otrzymania zwrotu  tych  kosztów  w  w/w  

terminie  Zamawiający  jest  uprawniony  do  pokrycia  tych  kosztów  z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

11. Po upływie okresu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi za wady, 

Strony podpiszą protokół odbioru  pogwarancyjnego  i  który  będzie  stwierdzał  

wykonanie  przez  Wykonawcę  warunków niniejszej  Umowy  oraz,  że  

jakiekolwiek  zgłoszone  przez  Zamawiającego  nieprawidłowości  w odniesieniu 

do przedmiotu umowy, zostały uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte.   



Załącznik do Zaproszenia nr 1/2016 z dn. 09.11.2016r. 

 

12. Podpisany przez Strony protokół odbioru pogwarancyjnego i rękojmi za wady 

będzie podstawą do zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.   

13. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wad i usterek stwierdzonych w 

okresie gwarancji lub rękojmi bez względu na wysokość kosztów niezbędnych do 

ich usunięcia.   

§ 12 

  

1. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać w mocy w okresie obowiązywania 

umowy (od dnia rozpoczęcia wykonania robót do dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego), umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach,  

której podpisał nin. umowę.  

2. W czasie obowiązywania nin. umowy Wykonawca jest zobowiązany 

najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy ubezpieczenia przedstawić 

nową polisę lub dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz 

najpóźniej w dniu upływu terminu płatności, dowód opłacenia składki 

ubezpieczeniowej, jeżeli jest ona płatna w ratach.  

 

§ 13 

  

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy spowodowanej następującymi okolicznościami:  

    1). zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej  

    2). 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, nagłe załamanie 

warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.  

3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, 

składając pisemny  wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis 

zmiany i jej uzasadnienie.  

 

§ 14 
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1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a)  za  opóźnienie  w  wykonaniu  p r ze d m i o t u   u m o w y, w  wysokości  0,5  

%  wynagrodzenia netto przewidzianego za przedmiot umowy, za każdy dzień 

opóźnienia,  

b)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  

wysokości  10  % całkowitego wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy.  

c)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym,  

odbiorze  w okresie  rękojmi  –  w  wysokości  0,5%  całkowitego  wynagrodzenia  

netto,  o  którym  mowa  w  §  7 ust.  1  umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia,  

liczony  od  upływu  terminu  wyznaczonego  na usunięcie   wad .   

d)  z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym wykonawcom, w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto przewidzianego za przedmiot umowy w umowie z podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom,  

e)  z tytułu  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  

o podwykonawstwo,  której przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a   także   

z tytułu   nieprzedłożenia   do   zaakceptowania  projektu  zmian  umowy 

o podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane:  w  wysokości 

0,05 % maksymalnej ceny całkowitej brutto określonej w §  7  ust.  1, jednak nie  

więcej  niż  10  %  ceny  całkowitej  brutto  określonej  w  danej  umowie o 

podwykonawstwo,  

f)       z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o   podwykonawstwo,   a   także   z   tytułu   nieprzedłożenia   

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  zmiany  umowy  

o podwykonawstwo:  w  wysokości 0,05  %  maksymalnej  ceny  całkowitej  

brutto określonej w § 10 ust. 1, jednak nie  więcej  niż  10  %  ceny  całkowitej  

brutto  określonej  w  danej  umowie o podwykonawstwo.  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:   

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego 

w  wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 umowy za  wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

3.  Strony zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  przenoszącego  wysokość 

kar  umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.  

4.  Strony uzgadniają,  że  w  przypadku  naliczania  kar  umownych  zostaną  one  

potrącone  z należności wynikających z faktur.  

 

§ 15 
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Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach:  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:  

1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;  

2)  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w  zakresie  

uniemożliwiającym  wykonanie przedmiotu niniejszej umowy;  

3) Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie 

realizuje jej przez okres 14 dni,  

4)  W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  

wykonanie  umowy  nie  leży  w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  

przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  zamawiający może  odstąpić  od  

umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający opóźnia termin przekazania placu budowy o 14 dni od daty ich 

powstania;  

3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

 

§ 16 

 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

5% kwoty brutto określonej w § 7 niniejszej umowy tj. kwota: ……………. zł. w 

formie gwarancji ………………………….  

2.  Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni /wygaśnie nie 

wcześniej niż w 30 dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznana przez 

Zamawiającego, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Pozostała część zabezpieczenia 

zostanie zwrócona nie później niż w15 dniu /wygaśnie nie wcześniej niż w 15 

dniu/ po upływie okresu rękojmi za wady.   

5.  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

 

§ 17 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

§ 18 
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Spory  wynikłe  z  niniejszej  umowy  podlegają  rozpoznaniu  przez  sąd  właściwy  

dla  siedziby Zamawiającego.  

  

§ 19 

 

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egz.,  2  egz.  dla  

Zamawiającego  i  1  dla Wykonawcy.  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:  

  

  

 


