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Postępowanie nr Pw – 381 – 8/ 2016 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA nr …………………………Wzór 

na wykonanie robót budowlanych 

 

Umowa zawarta w dniu ........................2016 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie Filia we 

Wrocławiu ul. Braniborska 59; 53-680 WROCŁAW 

 

reprezentowaną przez: 

1 ..............................................................  

przy akceptacji finansowej: 

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

posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP: 675-00-07-593 

oraz REGON: 000275843 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

z siedzibą.............................................................................................................. 

 

wpisaną/ ym do Rejestru/ ewidencji pod numerem:..................................................... 

reprezentowaną/ ym przez: 

1 ..............................................................  

2 ...............................................................  

Zwaną/ ym dalej Wykonawcą 

 

Tryb zawarcia umowy: 

Niniejsza umowa jest wynikiem zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu przetargowym nr Pw – 381 – 7/ 2016 prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
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Nazwa zadania: 

Przebudowa budynku przy ul. Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej - zadanie 2. 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przebudowy budynku przy ul. 

Jastrzębiej 18/20 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej - zadanie 3.  

Zakres robót do wykonania obejmuje: 

roboty instalacji elektrycznych wewnętrznych dla przebudowy budynku w zakresie 

dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej: 

• instalacja opraw awaryjnych 

• instalacja oddymiania. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) Dokumentacją Projektową (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Przedmiary 

– materiał pomocniczy) - zał. Nr 1 do umowy;  

b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zał. Nr 2 do 

umowy; 

c) przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami bhp, przepisami ochrony 

przeciwpożarowej budynków, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz prawem 

obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej placu budowy i uznał, że stan terenu 

budowy umożliwia mu prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w szczególności pod kątem błędów w 

obliczeniach, ilości materiałów, niezgodności wymiarowych, kolizji, a także 

niepoprawnych rozwiązań – sprzecznych ze sztuką budowlaną lub zasadami wiedzy 

technicznej – i nie wnosi co do tego żadnych zastrzeżeń. Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie ani prawo żądania przedłużenia 

terminów wykonania niniejszej umowy ze względu na ewentulane niewykryte wady 

w/w dokumentacji. 

4. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostaną wykonane z materiałów 

Wykonawcy, przy czym na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany 

jest posiadać wymagane: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub zezwolenia na 

ich stosowanie w budownictwie i okazywać je na każde żądanie inwestora lub 

inspektora nadzoru.  
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§2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna 

część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

1. Niniejsza Umowa; 

2. Dokumentacja Projektowa        - zał. nr 1 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   - zał. nr 2 

4. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym    - zał. nr 3 

5. SIWZ           -zał. nr 4 

6. Oświadczenie końcowe podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 

 o zapłacie          – zał. nr 5 

7. Karta gwarancyjna        -  zał. nr 6 

8. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy     -  zał. nr 7 

 

§3 

Wartość przedmiotu umowy  

1. Wynagrodzenie umowne ustala się na kwotę ryczałtową:  

a. kwota netto:      ....................................... PLN  

b. VAT …….. % (od poz. a):    ....................................... PLN 

c. kwota brutto (suma poz. a i b):   ....................................... PLN 

 (słownie: 

.......................................................................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za 

realizację przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, wykonanego 

zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie 

rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, ( w której 

przedmiar stanowi element wyłącznie pomocniczy dla kalkulacji ceny 

ryczałtowej) ) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i przy 

uwzględnieniu ryzyka związanego z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz na 

podstawie wizji lokalnej. 

Zawiera ono również następujące koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, 

zabezpieczających, organizacyjnych, wszelkie koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, w tym koszty związane z ewentualnymi uzgodnieniami, opiniami, 

próbami, wpięciami, sprawdzeniami, nadzorami, opłatami, narzutami itp. oraz 
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utrzymaniem zaplecza budowy, koszt dokumentacji powykonawczej oraz 

ubezpieczenia budowy. 

3. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i 

czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy 

zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem umowy zapoznał się z jej warunkami i 

nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz w pełni je akceptuje, że uzyskał koniecznie 

informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi do nich uwag. 

5. Wartość wynagrodzenia zostanie naliczona wg obowiązującego stanu prawnego tj. z 

zastosowaniem w obliczeniu ceny brutto aktualnych stawek podatku VAT. Wykonawca 

zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany naliczania podatku VAT wg stawek 

wynikających ze zmian w przepisach prawa tj. z dniem wejścia w życie tego prawa, 

przy czym wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie.  

 

§4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy 

określonej w § 3 umowy tj.: ............................PLN  

 (słownie: ...................................................................................) 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy na 

zasadach określonych w art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

a) 70 % - wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane., 

b) 30 % - wartości zabezpieczenia najpóźniej w piętnastym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  

 

§5 

Warunki płatności 
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1. Rozliczenie za cały przedmiot umowy nastąpi jedną fakturą, po zakończeniu 

przedmiotu umowy i podpisaniu przez obie strony pozytywnego protokołu odbioru 

końcowego. 

2. Wraz z fakturą Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców i dowody, o 

których mowa w ust. 4.  

3. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

niekwestionowanych dokumentów rozliczeniowych, na konto Wykonawcy o nr 

…………………………… 

4. Płatność faktury Wykonawcy będzie zrealizowana po przedstawieniu przez 

Wykonawcę należycie podpisanych oświadczeń Podwykonawców (Dalszych 

Podwykonawców) wraz z dowodem zapłaty, że zostały uregulowane wszystkie 

należności wynikające z wykonania przez niego robót, dostaw lub usług odebranych 

przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego i zafakturowanych przez Wykonawcę, 

a objętych umową o podwykonawstwo. W razie braku przedstawienia stosownych 

oświadczeń Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego 

na roboty wykonane przez Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) do czasu 

wyjaśnienia sprawy. Zamawiający ma nadto prawo do zatrzymania części 

wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej wysokości pieniężnej kaucji gwarancyjnej 

ustanowionej w relacji Wykonawca – Podwykonawca, do czas zwrotu tej kaucji przez 

Wykonawcę Podwykonawcy. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku 

ustanowienia kaucji w relacji Podwykonawca – Dalszy Podwykonawca. 

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu 

umowy. 

 

§6 

Podwykonawcy  

1. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: 

a) …..………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

a) ……………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………….. 

3. Zasady dotyczące Podwykonawców mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

Postanowienia punktów 4-17 stosuje się odpowiednio. 
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4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są 

roboty budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez 

Podwykonawcę umowy z Dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub 

projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, nie później niż 7 dni przed jej planowanym zawarciem. Wraz z projektem 

umowy o podwykonawstwo lub projektem jej zmian, Wykonawca przedłoży odpis z 

KRS lub inny właściwy dokument potwierdzający uprawnienia wskazanych w projekcie 

osób do zawarcia umowy lub jej zmiany. 

6. Zamawiający wyrazi w formie pisemnej stanowisko w sprawie przedłożonego projektu 

umowy lub projektu zmian do umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę projektu 

umowy lub jej zmiany. 

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany wraz ze wszystkimi wymaganymi 

dokumentami, nie wyrazi w formie pisemnej zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę 

na zawarcie umowy lub jej zmianę. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z Podwykonawcą umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem. Ten sam obowiązek dotyczy zmian do umowy. 

9. Wykonawca w zawieranych umowach z Podwykonawcą, zobowiązany jest do 

uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) Podwykonawca zastosuje się do postanowień niniejszej Umowy na tyle, na ile 

one odnoszą się do robót budowlanych, dostaw lub usług, jakie mają zostać 

wykonane przez tego Podwykonawcę, 

b) Podwykonawca nie ustanowi żadnego prawa zastawu, nie dokona cesji, lub w 

jakikolwiek inny sposób nie obciąży prawami osób trzecich żadnej części 

dostaw, robót budowlanych ani usług, 

c) prawa i zobowiązania Podwykonawcy, wynikające z zawartej z nim przez 

Wykonawcę umowy, nie mogą zostać przeniesione na inny podmiot bez, 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

d) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektów umów, projektów zmian umów oraz poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich 

zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych z tego tytułu, 
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e) Podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej 

w § 3 ust. 1 Umowy,  

pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy wynosić będzie nie więcej niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub robót budowlanych, 

g) zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy uwarunkowana będzie przedstawieniem 

przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Dalszym Podwykonawcom,  

h) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zapłaty przez 

Podwykonawcę należnego wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom, 

i) w umowie zastrzeżona będzie kara umowna z tytułu braku zmiany umowy o 

dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli będzie on dłuższy 

niż 30 dni, 

j) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających 

uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres umowy; ani 

zapisów uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 

Zamawiającego Wykonawcy. 

10. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

11. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego po dokonaniu czynności o których mowa w ust. 3 - 9. 

12. Po zawarciu Umowy z Podwykonawcą odpowiednio Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy lub jej zmiany z Podwykonawcą (Dalszym Podwykonawcą), a w przypadku 

robót budowlanych przedstawia też dokumentację określającą w sposób jednoznaczny 

zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę). 

Niniejszemu rygorowi podlegają umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są 

roboty budowlane oraz umowy lub ich zmiany, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, jeżeli ich wartość jest równa lub większa niż 0,5% wartości Umowy określonej 

w § 3 ust. 1. 
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13. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę kopii umowy lub jej zmiany, o których 

mowa w ust. 12, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany 

tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 11 

ust. 1 lit. g. 

14. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi Zamawiający może zapłacić (w złotych polskich PLN) 

bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych 

Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwie. Zapłaconą 

Podwykonawcy kwotę Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14 Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zamiarze bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 7 – dniowy termin liczony od dnia doręczenia 

informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty na zgłaszanie w formie pisemnej uwag 

przez Wykonawcę. 

16. Termin płatności wynagrodzenia, w sytuacjach opisanych w ust. 14-15, wynosi 30 dni 

od daty przedłożenia ostatecznych wyjaśnień przez Wykonawcę, o których mowa w 

art. 143c ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

17. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień Umowy dotyczących Podwykonawców, ani 

postanowień umów, zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, Wykonawca 

odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, jak 

za własne. 

 

§7 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie- 

zgodnym ze złożoną ofertą tj. …… dni kalendarzowych od dnia protokolarnego 

udostępnienia frontu robót.  

2. Udostępnienie frontu robót nastąpi najwcześniej w dniu 11 lutego 2017 roku. 

3. Wykonanie przedmiotu umowy będzie równoznaczne z dokonaniem przez inspektora 

nadzoru wpisu do Dziennika Budowy potwierdzającego zakończenie wykonania robót 

budowlanych i gotowość przedmiotu umowy do odbioru.  
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§8 

Obowiązki stron 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy przedstawicielowi Wykonawcy tj. 

Kierownikowi budowy, po dostarczeniu przez Wykonawcę polisy, o której mowa w § 

12 Umowy z zastrzeżeniem, że do poszczególnych pomieszczeń obiektu, w których 

mają być prowadzone roboty Wykonawca będzie wprowadzany na bieżąco stosownie 

do realizacji robót w terminach ustalonych w Harmonogramie robót. 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i dokonanie rozliczeń finansowych robót. 

3. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez 

Wykonawcę, a dostarczonym przez Zamawiającego. 

5. Udostępnianie Wykonawcy punktu poboru wody, energii elektrycznej i toalety 

bezpłatnie. 

6. Zapłata wynagrodzenia za odebrane roboty na zasadach określonych w § 5 

umowy. 

Obowiązki Wykonawcy, w szczególności: 

1. Uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez organy 

administracyjne niezbędnych dla należytego wykonania robót, w tym pozwoleń i 

uzgodnień z organami administracji oraz wymaganego zgłoszenia do Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W razie konieczności Zamawiający udzieli, na 

wniosek wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa wyznaczonemu przez wykonawcę 

przedstawicielowi.  

2. Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy tj. 

robót budowlano-montażowych zgodnie z dokumentacją projektową, oraz 

specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

aktualnie obowiązującymi normami polskimi, zasadami sztuki budowlanej, polskim 

prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi 

obowiązującymi przepisami. 

3. Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie: wszelkich niezbędnych 

zabezpieczeń, ogrodzeń, podłączeń instalacji i wszystkich innych czynności 

niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 

prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za obszar robót od chwili przekazania placu budowy. 

4. Skuteczne zabezpieczenie obszaru budowy przed dostępem osób trzecich oraz 

zabezpieczenie mienia własnego i powierzonego przez Zamawiającego przed 

kradzieżą i zniszczeniem. 
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5. Prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem 

dokonywania wpisów i potwierdzeń, sporządzanie w razie potrzeby notatek i 

protokołów. 

6. Powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

7. Bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

8. Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające niezbędne (wg 

wymagań formalno-prawnych) uprawnienia, licencje, szkolenia i badania oraz 

dopuszczenia. 

9. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych oraz 

zabezpieczenie transportu. 

10. Wykonujący prace budowlane pracownicy powinni posiadać ubrania robocze zgodnie 

z wymogami przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

11. Podczas realizacji robót objętych umową Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 

swym pracownikom właściwe warunki higieniczno-sanitarne. 

12. Wykonując roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do wbudowania 

wyłącznie materiałów o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji 

technicznej (lub równoważnym opisywanym), dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie i posiadających odpowiednie świadectwa oraz aprobaty techniczne. 

13. Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i 

inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich 

wbudowaniem, natomiast po wykonaniu zamówienia zgromadzić te dokumenty i 

przekazać je w komplecie wraz z pełną dokumentacją powykonawczą przedmiotu 

umowy. 

14. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania 

robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez 

niezależnych biegłych. 

15. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonane prace są niezgodne z umową lub przepisami prawa, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź wykonane prace są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 

16. Utrzymanie porządku w czasie realizacji prac i uporządkowania oraz przekazania 

zamawiającemu terenu i miejsca robót po zakończeniu robót w stanie czystym i 

uporządkowanym . 

17. Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po 

zakończeniu prac z jednoczesnym doprowadzeniem wszystkich elementów do stanu 

pierwotnego. 
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18. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z winy 

Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu umowy. 

19. Wykonawca – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 27.04.2001 r. o 

odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) – ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą 

o odpadach oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz zgłoszenie informacji o 

wytwarzanych odpadach. 

 
§9 

Nadzór 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie:  

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

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: 

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

3. Ustanowieni inspektor nadzoru i kierownik robót działają w ramach obowiązków 

ustalonych przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

Dz. U. z 2016 r., poz. 2903).  

 

§10 

Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

1.2. odbiór końcowy, 

1.3. odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku 

budowy po uprzednim zgłoszeniu robót do odbioru przez Kierownika Budowy. 

3. Odbiór końcowy: 

3.1 Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na Przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy 

oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, 

potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy.  

3.2 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale: Wykonawcy, 

Inspektora Nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 

3.3 Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru, 

kompletną dokumentację powykonawczą, wszystkie dokumenty pozwalające na 
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ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności sporządzone 

podczas przebiegu robót protokoły i notatki oraz świadectwa jakości, certyfikaty i 

aprobaty dotyczące wbudowanych materiałów. 

3.4 Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 3 dni licząc od 

daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. 

3.5 Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

3.6 Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, 

Zamawiający sporządzi Listę Wad i/lub Usterek i załączy ją do Protokołu Odbioru 

Końcowego wyznaczając w nim jednocześnie termin ich usunięcia. 

3.7 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

a) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad 

wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie 

termin usunięcia wad określony w Protokole Usunięcia Wad, 

b) Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

 jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, 

zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych 

i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

 w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po 

raz drugi, Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

4. Odbiór ostateczny po okresie rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny): 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze ostatecznym po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego. 

4.2. 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. 

4.3. Z czynności odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie 

zawierać ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz 

termin na ich usunięcie. 

4.4. Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku odbioru wady w 
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wyznaczonym terminie. W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, 

Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te 

badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane 

materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego. 

 

§11 

Kary 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i 

w następujących wysokościach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości: 300 zł, za każdy 

dzień opóźnienia  liczony od upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 1 do daty 

dokonania przez inspektora nadzoru wpisu do Dziennika Budowy 

potwierdzającego zakończenie wykonania robót budowlanych i gotowość 

przedmiotu umowy do odbioru, zgodnie z § 7 ust. 3; 

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze 

ostatecznym – w wysokości 200 zł, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany umowy o roboty 

budowlane w wysokości 200 zł; 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmian takiej 

umowy, w terminie 7 dni od ich zawarcia, w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia; 

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości równej 

lub większej niż 0,5% wartości Umowy określonej w § 3 ust. 1 lub jej zmiany w 

terminie 7 dni od ich zawarcia w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. 

f) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokości 100 zł za każdy 

dzień opóźnienia; 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 
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h) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy oraz odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany zapłacić 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu 

umowy; 

Kara powyższa nie podlega sumowaniu z innymi karami. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy pomimo dwukrotnych 

pisemnych wezwań Zamawiającego; 

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni; 

3) zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto 

przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 pkt c) z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§12 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie niższą niż kwota, o 

której mowa w §3 ust.1 lit. c) umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w 

powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, tj. 

do dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego lub Protokołu Potwierdzenia 

Usunięcia Wad, jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono wady. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 2 dni 

przed datą rozpoczęcia realizacji zamówienia, kopię polisy ubezpieczeniowej, a w 

przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, 

zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego 

dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem 

zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów 

wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu 

ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

6. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego. 

7. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowie 

ubezpieczeniowej. 

 

§13 

Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji jakości na cały 

wykonany przedmiot umowy oraz 60 miesięczną rękojmię. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich 

stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady 

materiałowe oraz wady w robociźnie. 

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady, 

chyba, że Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin 

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

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub 

rękojmi. 

6. Warunki gwarancji strony określiły we wzorze Karty Gwarancyjnej, który stanowi 

Załącznik Nr 6 do umowy. Karta Gwarancyjna zostanie podpisana w dniu 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru 

końcowego. 

 

§14 

Zmiany Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy w 

sytuacji określonej w § 3 ust. 5 niewymagającej sporządzenia aneksu do umowy. 
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2. Zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 1 Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy 

wymagające formy pisemnej w postaci aneksów do umowy, pod rygorem 

nieważności:  

1) zmianę materiałów na inne niż przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia 

pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, przy czym nie 

może ona zmieniać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania 

przedmiotu umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku obniżenia kosztu 

ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwację, itp. 

2) zmiana przedstawicieli stron (osób wskazanych w § 9) ze względów losowych 

lub ze względów organizacyjnych; 

3) ze względów leżących po stronie Wykonawcy dopuszcza się zmianę sposobu 

wykonania Przedmiotu Umowy, gdy: 

 Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego 

wskazanego w § 6 umowy, wykonywanego przy udziale Podwykonawcy, z 

zachowaniem terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 

 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu potrzebę realizacji przedmiotu 

zamówienia przez Podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej 

części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 

podwykonawstwa,  

 Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z 

Podwykonawcy, przy czym w przypadku, gdy Wykonawca, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoływał się na 

zasoby tego Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 

ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

4)  konieczne zmiany w przypadku wystąpienia siły wyższej; 

3. Wszystkie wymienione w ust. 2 postanowienia stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 

Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe jest na zasadach określonych w 

art. 145 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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2. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których 

Strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony nie mogą przenieść należności wynikających z umowy na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

4. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy, w tym w okresie gwarancji i rękojmi i 

nie zakończonych rozliczeń z niej wynikających jest zobowiązany do informowania 

Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o 

wszczęciu postępowania układowego bądź upadłościowego, a także o zmianie adresu 

siedziby firmy zmianie adresu zamieszkania jej właściciela pod rygorem skutków 

prawnych wynikających z zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję 

kierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa 

Budowlanego 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 do umowy 

-WZÓR- 

Do Umowy Nr..............................  ……………………………, dnia….………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

1. PODWYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez:………………………………………………………………………………………….. 

2. WYKONAWCA:………………………………………………………………………………………………………… 

3. ZAMAWIAJĄCY:………………………………………………………………………………………………………. 

4. OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY*: 

 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca* oświadcza, że: 

a) do daty złożenia niniejszego Oświadczenia Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca* 

otrzymał od Wykonawcy/ Podwykonawcy* zapłatę całości wynagrodzenia za roboty/ 

dostawy/ usługi wykonane w ramach Umowy Nr……………………………………….. z dnia 

…………………………. zawartej przez Wykonawcę/ Podwykonawcę* z Podwykonawcą/ 

Dalszym Podwykonawcą*, a dotyczącej…………………………………………………………………, 

b) w/w zapłata wynagrodzenia została zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy 

o podwykonawstwo Nr……………………………………….. z dnia ……………………………………….  

i wyczerpuje roszczenia Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wobec 

Wykonawcy/ Podwykonawcy* z tytułu tych płatności, 

c) w związku z dokonaniem zapłaty całości wynagrodzenia przez Wykonawcę/ 

Podwykonawcę* na rzecz Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* z tytułu Umowy 

Nr……………………………………….. Zamawiający nie posiada żadnych zobowiązań wobec 

Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*, a wszelkie zobowiązania Zamawiającego 

względem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy* wygasły. 

5. Integralną częścią Oświadczenia jest dokument potwierdzający status prawny 

Podwykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru/ centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy*). 

6. Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy przysługują/nie przysługują* roszczenia z 

tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości ……………………….., wymagalne w dniu 

…………… 

 

 

....................................................... 
     (pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych  

  przedstawicieli podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) 

 

* - odpowiednio skreślić 
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Załącznik nr 6 do umowy 

– KARTA GWARANCYJNA WZÓR - 

 

 

 

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

pieczęć Gwaranta 

 

KARTA GWARANCYJNA 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia........................................... 

 

jest ..................................................................................................................... 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  

 

Zamawiający..................................................................................................... 

 

Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty 

budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Umową, SIWZ, 

dokumentacją i specyfikacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z 

przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie 

i niezakłóconą eksploatację obiektu w zakresie wykonywanych prac, będących 

przedmiotem umowy. 

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie robót 

budowlanych nr…..  z dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za 

części realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane 

urządzenia wynosi 36 miesięcy. 

4. Termin ten rozpoczyna się następnego dnia, licząc od daty ukończenia robót 

potwierdzonego w Protokóle odbioru końcowego, o którym mowa w paragrafie 10 

Umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad, w razie ich stwierdzenia przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 
 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie 

pisemnej podając jej rodzaj. 
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2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w 

tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby 

użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla 

życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej 

szkody dla Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  

wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w 

najwcześniej możliwym uzgodnionym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

Zamawiający może – bez upoważnienia sądowego - zlecić usunięcie wad i szkód 

spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając 

powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w usuwaniu wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem 

wad. 

6. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę 

trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z 

winy Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w 

sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania.  

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 

wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 

nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. 

W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest 

niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-

mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia 

przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 
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2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w 

szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr.... do Umowy z dnia.........  

 

 


