
Z A T W I E R D Z A M 

 

 

……………………………….  
podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby przez niego upoważnionej 
 

Umowa nr AMW……………/2021 

zawarta w dniu ………….. 2021 r. we Wrocławiu, bez obowiązku stosowania przepisów ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129), wynikającego 

z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, pomiędzy: 

Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu z siedzibą ul. Sztabowa 32, 50-984 

Wrocław, NIP: 526 10 38 122, REGON 011263946, w imieniu którego działa: 

…………………………………… – Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego 

we Wrocławiu 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

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

NIP .............................. REGON ............................................... 

reprezentowaną przez: 

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

zwaną/nym dalej Wykonawcą 

o następującej treści:  

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przebudowanie kominów 

wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego 11 A-J,  

w Brzegu. 

2. Zakres prac obejmuje m.in.:  

1) Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m; 

2) Demontaż nasad kominowych (rury ze stali kwasoodpornej) o śr. do 150 mm (turbowent); 

3) Rozbiórka betonowych czap kominowych; 

4) Demontaż 6 przewodów spalinowych koncentrycznych z blachy stalowej kwasoodpornej o 

przekroju okrągłym o obwodzie do 500,00 mm (śr. 150 mm), umiejscowionych w przewodach 

systemowych ceramicznych; 

5) Demontaż 6 szt. rury spalinowej (czopucha) kotła gazowego 18 kW, o śr. 130 mm; 

6) Odłączenie i ponowne podłączenie kotła gazowego 2 funkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania w lokalu; 

7) Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 110 mm na ścianach kominów; 

8) Czyszczenie kominów ceramicznych, spalinowych z sadzy; 

9) Frezowanie połączeń pustaków ceramicznych w celu udrożnienia kominów - dot. 6 szt. 

przewodów kominowych; 

10) Uszczelnienie przez szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych o śr. 100 - 120 

mm; 

11) Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 90-120 cm; 

12) Wymiana wyczystek zamykanych na kluczyk kanałów kominowych w ścianach z cegieł; 

13) Regulacja kotłów gazowych 2 - funkcyjnych z zamkniętą komorą spalania; 

14) Montaż wkładów kominowych spalinowych system koncentryczny (rura w rurze)  ze stali 

kwasoodpornej, przekrój kołowy o śr. fi 100/60 mm - (6 kominów o łącznej dł. 27,0 m); 



15) Montaż nasad kominowych typu ,,turbowent" na przewodach kominowych wentylacyjnych  o 

śr. do 120 mm; 

16) Montaż kratek wentylacyjnych o wym. 14x18 cm - do przewodów murowanych; 

17) Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o przepływie powietrza 30 m3/h kolor biały, 

w stolarce okiennej PCV; 

18) Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 30 cm; 

19) Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości 

ponad 10 cm; 

20) Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej; 

21) Okładanie ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły; 

22) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome; 

23) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa 

wodoodporna, chroniąca przed grzybem i pleśnią; 

24) Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - ręczne układanie betonu; 

25) Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych; 

26) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; 

3. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają:  

1) Przedmiar robót branży budowlanej; 

2) Kosztorys ofertowy Wykonawcy (stanowiący wraz z formularzem ofertowym Załącznik nr 1 

do umowy) 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiąca Załącznik nr 

5 do umowy); 

4) Opis przedmiotu zamówienia (stanowiący Załącznik nr 6 do umowy). 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 ze zm.). 

5. Przedmiotowa nieruchomość na której znajdują się budynki mieszkalne, na których będą 

prowadzone prace budowlane związane z przebudową kominów wentylacyjnych, są we władaniu 

AMW OReg we Wrocławiu. Natomiast zarządcą nieruchomości jest: AMW Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego ,,Kwatera” Sp. z o.o., Oddział Terenowy Dolnośląski z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Obornicka 113G 

6. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji 

wskazanej w ust. 3 i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń.  

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia realizacji całości robót stanowiących przedmiot umowy, ustala się na dzień 

protokolarnego przejęcia terenu budowy, które winno nastąpić w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 

pkt 2 umowy, natomiast termin zakończenia nie później niż do 30 dni od dnia protokolarnego 

przejęcia terenu budowy. 

2. W sytuacji, gdy Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie przejmie terenu budowy w 

terminie określonym w § 3 ust. 2 pkt 2 umowy, termin realizacji zamówienia określony w ust. 1 

rozpoczyna swój bieg po upływie ostatniego dnia wyznaczonego na przekazanie terenu budowy. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy siłami własnymi przy użyciu 

własnych materiałów lub przy wykorzystaniu podwykonawców zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) uzgodnienie i przekazanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy wykazu (listy) pracowników (z podaniem imienia i nazwiska), którzy będą 

uczestniczyć przy wykonywaniu robót budowlanych, wykazu pojazdów tj. marka typ  



i nr rejestracyjny oraz harmonogramu, w którym należy wskazać planowany termin 

rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych oraz czas trwania robót budowlanych w danym 

dniu tj. od godz. do godz. Ww. wykazy (listy) jak i harmonogram zostaną przekazane firmie 

ochraniającej nieruchomość, 

2) protokolarne przejęcie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy 

(wzór protokołu przekazania placu budowy / terenu wykonania robót stanowi Załącznik nr 2 

do umowy),  

3) zakup i prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 963), umieszczenie tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

4) przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

5) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

ze zm.),  

6) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy 

Prawo Budowlane),  

7) zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających:  

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

b) aprobaty techniczne,  

c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,  

d) atesty,  

8) zapewnienie realizacji robót budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, o którym mowa 

w § 12, w tym zapewnienie codziennej obecności na budowie w uzgodnionych godzinach,  

9) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na placu budowy,  

10) ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, przy czym Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy,  

11) wyposażenie pracowników w odzież roboczą, kaski zgodnie z wymogami przepisów  

o bezpieczeństwie i higienie pracy. Odzież robocza, kaski winny posiadać oznaczenie (logo) 

Wykonawcy, 

12) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia robót budowlanych do utrzymania na 

bieżąco porządku w budynku tj. strychu/miejsc i pomieszczeń zajmowanych na cele socjalne/ 

szachtów/ klatek schodowych/ lokali mieszkalnych/dachu, posesji, nieruchomości, a w 

szczególności wywiezienie materiałów z rozbiórki lub demontażu na składowisko zgodnie z 

Ustawą 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) i Ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), na 

własny koszt, 

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z prowadzeniem stałej usługi konserwacyjnej, 

14) Dokonywanie zmian i przeróbek w konstrukcjach budowlanych, urządzeniach, instalacjach 

sanitarnych i elektrycznych itp., których dotyczy przedmiot umowy wymaga uzgodnienia z 

Zamawiającym. 

15) zapewnienie we własnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy punktu poboru 

wody i energii elektrycznej,  

16) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę  

w trakcie realizacji robót,  

17) powiadomienie Zamawiającego pisemnie na bieżąco o każdym opóźnieniu robót z podaniem 

przyczyny,  



18) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 

robót przed ich zniszczeniem, 

19) uporządkowanie budynku po zakończeniu robót, związanych z przebudową kominów tj.: 

pomieszczeń/ szachtów/ klatek schodowych/ okien/parapetów, lokali mieszkalnych, posesji, 

nieruchomości, a w szczególności wywiezienie materiałów z rozbiórki lub demontażu na 

składowisko zgodnie z Ustawą 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze 

zm.) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1219 ze zm.), na własny koszt oraz przekazanie placu budowy Zamawiającemu w 

terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 

20) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, 

odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym. 

21) złożenie pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót wraz z dokumentacją odbiorową o 

której mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sztabowej 32 

pok. 210, 

22)  dostarczenie Zamawiającemu (na koszt Wykonawcy) wszelkich niezbędnych dokumentów: 

dziennik budowy, protokołów, wykonanych pomiarów i prób, dokumentacji powykonawczej 

oraz kart gwarancyjnych,  

23) uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad, ujawnionych  

w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, jak i w czasie 

obowiązywania rękojmi i gwarancji,  

24) uczestniczenie w rocznych przeglądach gwarancyjnych po wcześniejszym pisemnym 

powiadomieniu przez Zamawiającego.  

25) Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, zgodnie z zapisami z art. 3 ust. 1 pkt 32) i art. 27 ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.2021,  poz. 779 ze zm.). 

3. Wraz z przejęciem terenu budowy, lub po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 3 

ust. 2 pkt 2) umowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą 

powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

4. Wykonawca odpowiada także za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy  

i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca 

robót.  

5. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) Uzgodnienie i odebranie od Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

umowy wykazów oraz harmonogramu o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

2) przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) odbiór przedmiotu umowy. 

§ 4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego robót są wykonane i zakończone roboty 

budowlane objęte niniejszą umową. 

2. Odbiór końcowy wykonania robót budowlanych odbędzie się na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy złożonego zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy. Do zgłoszenia zakończenia 

całości robót Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokumentację odbiorową, o której mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu sprawdzoną i zatwierdzoną przez przedstawicieli Zamawiającego, 

która będzie podstawą odbioru wykonanych prac.  

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i złożenia przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji odbiorowej, obejmującej:  

1) oryginał dziennika budowy wypełnionego przez kierownika budowy, 

2) książki obmiarów powykonawczych,  



3) wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i deklaracje zgodności, które będą posiadały znamiona 

materiałów użytych przy remoncie poprzez potwierdzenie ich wbudowania przez kierownika 

budowy,  

4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, na które składają się m.in.:  

a) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi dla zamontowanych urządzeń,  

b) protokół z próby szczelności instalacji sanitarnych na zimno,  

c) protokół z próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i 

cyrkulacji  na gorąco;  

5) oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami  

i obowiązującymi polskimi normami,  

4. Zakończenie robót i kompletność dokumentacji odbiorowej musi być potwierdzona przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 

zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu  

z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.  

5. Skutki niezłożenia kompletnej dokumentacji oraz wynikające z tego powodu opóźnienia obciążają 

Wykonawcę.  

6. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, celem umożliwienia ich 

sprawdzenia oraz dokonania odbioru tych robót, (wzór protokołu odbioru robót 

zanikających/ulegających zakryciu stanowi załącznik nr 3 do umowy), pod rygorem odmowy 

zapłaty faktury. Odbioru robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Zamawiający dokona 

niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez 

Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: ................................. 

Wykonanie robót zanikowych oraz ulegających zakryciu musi być potwierdzone w dzienniku 

budowy przez kierownika budowy. 

7. Z czynności odbiorowych robót budowlanych zostanie sporządzony przez Zamawiającego 

protokół, wzór protokołu końcowego odbioru robót stanowi załącznik nr 5, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Zakończenie czynności odbioru 

winno nastąpić najpóźniej 5 - tego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia. Jeżeli w toku czynności 

odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 

powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania Zamawiający może odmówić 

odbioru z winy Wykonawcy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) Wady/usterki nadające się do usunięcia - Zamawiający może zażądać ich usunięcia 

wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia zostanie stwierdzony protokolarnie. 

Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad/usterek określony  

w protokole usunięcia wad.  

2) Wady nienadające się do usunięcia:  

a) w przypadku wad umożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem – 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,  

b) w przypadku wad uniemożliwiających użytkowanie instalacji centralnego ogrzewania 

zgodnie z jego przeznaczeniem – Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar 

umownych i odszkodowań na zasadach określonych w niniejszej umowie. Jeżeli 

przedmiot umowy kolejno nie zostanie wykonany lub z okoliczności wynika, iż nie można 

go wykonać po raz drugi Zamawiający może odstąpić od umowy.  

9. Jeżeli Wykonawca odmówi lub nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego:  

1) Wad/usterek nadających się do usunięcia, a wady/usterki umożliwiają użytkowanie instalacji 

centralnego ogrzewania zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  

i technicznej,  



2) Wad/usterek nadających się do usunięcia, a wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie 

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z jej przeznaczeniem, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę i równocześnie naliczyć Wykonawcy karę, o której mowa w § 8 umowy.  

10. Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu rękojmi i gwarancji i polega na ocenie 

wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad.  

11.  Zamawiający dokona odbioru ostatecznego i poinformuje o terminie odbioru Wykonawcę, co 

najmniej 7 dni przed jego datą (drogą e-mail, faxem, listownie). Odbiór będzie przeprowadzony 

nie wcześniej niż na 7 dni roboczych przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. W przypadku 

stwierdzonych wad Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 7 

dni od daty odbioru. Protokół z pozytywnym wynikiem z odbioru będzie podstawą do zwrotu 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

§ 5 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, na podstawie oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy), że wynagrodzenie 

nie może przekroczyć kwoty: brutto ................... zł (słownie: ...............................................),  

w tym należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową 

realizacją zadania zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 3 oraz kosztorysem ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje 

również koszty robocizny, materiałów, w tym wszystkie urządzenia, wyroby, konstrukcje wraz  

z kosztami ich zakupu, pracy sprzętu środków transportu technologicznego niezbędnych do 

wykonania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji jak również koszty nie ujęte  

w dokumentacji, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym m.in.: koszty 

zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), 

koszty zagospodarowania odpadów, koszty ubezpieczenia budowy, koszty prac towarzyszących 

(takich jak roboty przygotowawcze, porządkowe), koszty wymaganych decyzji, prób, opinii, 

koszty dokumentacji powykonawczej i dokumentów odbiorowych i inne.  

3. Strony przyjmują następujące stawki i narzuty rozliczenia robót:  

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej netto (z narzutami Kp, Z), Rg - ……. zł/godz.; 

2) wskaźnik kosztów pośrednich Kp - ……….. %; 

3) wskaźnik zysku Z - ………… %; 

Koszty zakupu materiałów uwzględniono w cenie materiałów.  

4. Rozliczanie robót zamiennych lub zaniechanych, w stosunku do robót przewidzianych  

w kosztorysie ofertowym odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  

1) należy obliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty, która miała być pierwotnie 

wykonana,  

2) należy obliczyć cenę roboty zamiennej / zaniechanej,  

3) należy obliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami.  

5. Cenę roboty „pierwotnej” i cenę roboty zamiennej / zaniechanej należy obliczyć w oparciu  

o następujące założenia:  

1) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysów ofertowych,  

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, które nie występują w kosztorysie ofertowym, ceny 

jednostkowe należy wyliczyć w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny czynników produkcji (Rg, M, S, Kp, Z) należy przyjąć z kosztorysów opracowanych 

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,  

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty zgodnie z zapisem 

powyższym (lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 

kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane 

zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy, potwierdzona i zatwierdzona przez Zamawiającego. 



3) ilości robót, które miały być wykonane („pierwotnych”) należy przyjąć z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę,  

4) ilości robót zamiennych / zaniechanych, należy przyjąć z książki obmiarów.  

6. Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wskazanego 

w § 1 ust. 1, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego, zgodnie z 

rzeczywistym zakresem oraz obmiarem robót sprawdzonym i potwierdzonym przez 

przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 10 dni od złożenia kosztorysu, po protokolarnym 

odbiorze końcowym robót, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w kosztorysie ofertowym, 

a dla robót które nie występują w kosztorysie ofertowym, ceny jednostkowe należy wyliczyć 

metodą wskazaną w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu.  

7. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, a także w 

przypadku zmniejszenia zakresu robót, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość robót o które odstąpiono lub o które pomniejszono zakres 

robót. Wartość wykonanych robót zostanie wyliczona na podstawie przyjętych cen jednostkowych 

określonych w załączniku nr 1 do umowy (z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu).  

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody zakupu 

materiałów użytych do realizacji zamówienia. 

§ 6 

SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego (z rozbiciem na etapy) robót stanowiących 

przedmiot umowy. 

2. Wykonawca wystawi 1 (jedną) fakturę po protokolarnym odbiorze końcowym robót.  

3. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 umowy odbędzie się na 

podstawie protokołu odbioru końcowego robót.  

4. W sytuacjach określonych w § 4 ust. 9 pkt 1) i 2) umowy, Zamawiający obniży wynagrodzenie 

Wykonawcy stosownie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub potrąci koszty 

zastępczego usunięcia wad z tego wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu:  

1) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że prace w zakresie wskazanym na załączonej fakturze 

VAT nie były wykonywane przy pomocy podwykonawcy,  

2) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących 

przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazanych przez Zamawiającego w § 

1.  

6. Zapłata wynagrodzenia, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, nastąpi 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni 

licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Fakturę 

należy wystawić na Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, 

Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław, NIP: 526 10 38 122. 

Wskazaniem adresu do korespondencji jest: Agencja Mienia Wojskowego OReg we Wrocławiu, 

ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław.  

7. Faktura VAT winna być wystawiona i przesyłana do Zamawiającego w formie papierowej lub 

elektronicznej zgodnie z postanowieniami art.106 g ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) lub też w ramach wysyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). 

Przekazanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez Wykonawcę nastąpi za 

pośrednictwem zarejestrowanego na platformie własnego konta, na skrzynkę Zamawiającego o nr 

PEPPOL 8961000979 (skrócona nazwa skrzynki: OReg Wrocław). 

8. Fakturę w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej AMW OReg we Wrocławiu, 

przy ul. Sztabowej 32, znajdującej się na parterze budynku. 

9. W przypadku posługiwania się podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji 

przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT 

wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę za wykonane prace wraz  



z dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego w tej fakturze, a także odpowiednie protokoły 

odbioru. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w 

niniejszym ustępie, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

10. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z mediów, tj. energii elektrycznej i wody do celów 

obsługi budowy, udostępnionych przez Zamawiającego rozliczenie za ich zużycie nastąpi na 

podstawie noty obciążeniowej wystawionej na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego po 

zakończeniu budowy. 

11. Z tytułu błędnie wystawionej faktury za wykonane prace, odpowiedzialność i konsekwencje 

finansowe poniesie Wykonawca. 

12. Zamawiający oświadcza, że dokona zapłaty za wykonaną pracę z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeniowych z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej oraz że rachunek ten został zgłoszony do naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. 

14. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będącej przedmiotem Umowy wykona prawidłowo 

zobowiązanie podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług 

oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę podatku od towarów i usług przypadającą na te 

transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową, że z tytułu przedmiotowych 

transakcji Wykonawca/Zamawiający nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, 

Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez 

administrację podatkową. 

§ 7 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, natomiast na użyte 

materiały oraz zamontowane urządzenia zgodnie z gwarancją producenta. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po zakończeniu odbioru końcowego robót.  

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni 

od daty zgłoszenia przez Zamawiającego a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń  

i instalacji – w ciągu 24 godzin, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony.  

3. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązania się z terminów,  

o których mowa w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi obciążając 

kosztami Wykonawcę, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych niniejszą umową w 

szczególności, wynikających z zapisów § 8 umowy.  

4. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek zostanie spisany protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego.  

5. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż 7 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez wykonawcę o dokonaniu naprawy  

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 

umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.  

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Strony opierają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy m.in. na zasadzie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokościach:  

1) za zwłokę w przekazaniu wypełnionego wykazu pracowników w terminie wskazanym w § 3 

ust. 2 pkt 1 umowy, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki,  

2) za naruszenie innych obowiązków (poza tym wskazanym w pkt 1 powyżej) opisanych w § 3 

karę w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

3) za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,02 % wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego 

po terminie ustalonym na usunięcie wad, o którym mowa w § 7 ust. 2,  



4) za nieusunięcie wad/usterek nadających się do usunięcia w wysokości 1 % wartości brutto 

przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1  

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1,  

6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1,  

2. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.  

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy niewykonanie umowy spowodowane jest 

okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

6. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 

przedmiotu umowy, z wyłączeniem przypadków naliczenia kar umownych z tytułu 

nieterminowego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy. 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie do końca obowiązywania umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych umową w ciągu 20 dni od dnia zawarcia 

umowy,  

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń (co najmniej dwóch) nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne, w tym nie realizuje zobowiązań wynikających z zapisów § 3 umowy,  

3) Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy 

niż 20 dni.  

2. Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni, 

licząc od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach ujętych w ust. 1 

powyżej. Oświadczenie Zamawiającego zostanie złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub 

elektronicznej, a nadto będzie przesłane na adres korespondencyjny lub adres skrzynki poczty 

elektronicznej Wykonawcy, wskazane na wstępie niniejszej umowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązują się w terminie 7 dni od daty odstąpienia, 

do sporządzenie szczegółowego protokołu robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.  

4. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole, pomniejszone o koszty Zamawiającego związane  

z tym odstąpieniem.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w 

kodeksie cywilnym. 

§ 10 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość: 

1) przedłużenia terminu zakończenia robót o ustalony przez Zamawiającego okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy, w następujących sytuacjach:  

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w 

szczególności będą wynikały:  

 z konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót (nieobjętych niniejszą umową) 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

 z kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami/robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

 występującymi opadami deszczu, śniegu, gradu, dłużej niż 3 godziny/dzień; 



 nie udostępnienia przez najemcę/ów lokalu/li mieszkań/nia, w umówionym z Wykonawcą 

terminie; 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność  

o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu,  

a wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie przed zawarciem 

umowy, nie mogli uniknąć, zapobiec lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, 

c) z brakiem dostępu do całego lub do części terenu, budynku, które to okoliczności są 

niezależne od Wykonawcy (np. brak kluczy do drzwi wejściowych do budynku, 

uszkodzony zamek wejściowy, wydzielona – zamknięta część terenu ze względu na 

powadzone prace związane z montażem węzła cieplnego, przyłącza ciepłowniczego), a 

uniemożliwiające wykonywanie prac objętych umową przez okres dłuższy niż 14 dni,  

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności 

wskazanych w ust. 1, w tym przypadku może zostać wydłużony maksymalnie o ustalony 

przez Zamawiającego okres niezbędny do realizacji zwiększonego zakresu umowy. 

2. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót 

powinien zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, nie później niż do 3 dni roboczych od dnia 

wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Brak zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie 

Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót.  

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany postanowień umowy, w stosunku do 

treści oferty zmiany dotyczące:  

1) zmiany zakresu robót danego elementu rozliczanego kosztorysem powykonawczym (tj. 

zmniejszenie/zwiększenie ilości jednostek przedmiarowych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych, nie będące rezygnacją z całej pozycji przedmiarowej i/lub nie powodujące 

wzrostu wartości wynagrodzenia Wykonawcy),  

2) dodania nowych pozycji przedmiarowych względem kosztorysu ofertowego tj. gdy wystąpiły 

roboty, które nie występują w kosztorysie ofertowym, a były niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej i które mogłyby wstrzymać lub 

opóźnić realizację przedmiotu umowy, a nie powodujące wzrostu wartości wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, 

3) osób wskazanych w § 12 ust. 1 i 2 umowy,  

4) danych:  

a) związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

b) teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy. 

§ 11 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 

ubezpieczenia potwierdzającego, że posiada ważne w dniu podpisywania umowy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej, w tym w zakresie ryzyka związanego z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy. 

Wysokość ubezpieczenia winna odpowiadać co najmniej wartości: 100 tys. zł. Polisa, o której 

mowa w zdaniu poprzednim winna być aktualna w całym okresie obowiązywania Umowy. 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej przed końcem obowiązywania umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia, w co najmniej tym samym 

zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela i z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia oraz, 

przedłożenia Zamawiającemu uwierzytelnionej kserokopii odnowionego ubezpieczenia na kolejny 

okres, w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału polisy do wglądu. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 

podwykonawców, o ile biorą udział w realizacji zamówienia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuży dokumentu ubezpieczenia, względnie dokona 

przedłużenia ubezpieczenia na warunkach gorszych niż określone w ust. 1 i 2 powyżej, lub nie 



przedłoży Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający uprawniony będzie do 

ubezpieczenia Wykonawcy, na jego koszt i potrącenia kwoty składki ubezpieczeniowej z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu 

budowy i poza nim, a w razie pozwania Zamawiającego przystępuje do sprawy w charakterze 

pozwanego lub współpozwanego.  

 

§ 12 

NADZÓR NAD PRACAMI 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie:  

1) kierownik budowy .………………………., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie 

lub bez ograniczeń.  

2. Zamawiający ustanawia upoważnionego przedstawiciela:  

1) Pana : ………………..………….…....... telefon służbowy nr ……………………  

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, 

wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie 

drugiej Strony.  

4. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego działa w granicach umocowania określonego 

przepisami Prawa budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych, z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego  

z umową wykonania przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zmiany osoby o której mowa w ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w terminie - przed dokonaniem zmiany, o ile jest to 

możliwe, lub niezwłocznie po dokonaniu zmiany.  

 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo właściwy dla 

miejsca siedziby Zamawiającego.  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych i nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie.  

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 12 ust. 3 umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 

mogące wyniknąć wskutek zaniechania.  

5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  

6. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym 

oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na 

sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.  

8. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla 

każdej ze Stron.  

9. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.  



ZAŁĄCZNIKI:  

Załącznik nr 1 – „Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym”  

Załącznik nr 2 – „Protokół przekazania placu budowy/terenu wykonania robót”  

Załącznik nr 3 – „Protokół odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu”  

Załącznik nr 4 – „Protokół końcowego odbioru robót”  

Załącznik nr 5 – „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu Zamówienia  

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

   

 

  



 

Załącznik nr 1 do umowy 

(Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym) 

  



Załącznik nr 2 do umowy 

/wzór/ 

PROTOKÓŁ  

PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY/ TERENU WYKONANIA ROBÓT 

Spisany w dniu ................................. w sprawie przekazania terenu przeznaczonego na budowę* i 

zaplecze* budynku niemieszkalnego*  nr ........, znajdującego się w .............................. przy ul. 

........................................ nr ....., na podstawie umowy nr .............................. z dnia ……. 

1. Przedstawiciel Zamawiającego ............................................................ 

2. Przedstawiciel Wykonawcy ................................................................. 

Termin zakończenia remontu* przebudowy* montażu* ustalono na dzień …………………..  

Zamawiający dokonał wprowadzenia Wykonawcy na budowę w celu realizacji przedmiotu umowy, z 

następującymi uwagami i warunkami: 

1. Przejęty teren Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie w celu realizacji przedmiotu 

umowy. Oznakuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpieczy , uwzględniając 

specyfikę robót, znajdujące się na nim obiekty budowlane, urządzenia techniczne i stałe 

punkty osnowy geodezyjnej oraz podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego i 

kulturowego. Będzie dbał o należyty stan i porządek na terenie budowy.  

2. Wykonawca do dnia …………. ustawi w widocznym miejscu tablicę informacyjną zawierającą co 

najmniej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz nazwy Zamawiającego i 

Wykonawcy, nazwiska i telefony kierownika budowy i inspektora nadzoru, przedmiot umowy. 

Informacje, wymiary, kolory, nazewnictwo tablicy muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami. 

W przypadku prowadzenia prac na wysokości Wykonawca ustawi tablice ostrzegawcze, pt. Prace 

na wysokości. 
3. Wraz z przejęciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym, także z ruchem pojazdów 

mechanicznych (art. 652 k.c.). 

4. Kierownik budowy zobowiązany będzie do koordynowania realizacji zadań zapobiegających 

zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 22 ust. 3a, 3b, 3c, 

3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. 

5. Zamawiający wskazuje* / nie wskazuje* miejsca poboru wody i energii. 

1) zimna woda …………………….. stan licznika ……………nr fabr………………………... 

2) energia elektryczna ………………. stan licznika ……………nr fabr………..………………. 

6. Koszt podłączenia i użytkowania wody i energii obciąża Wykonawcę. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Kierownika budowy możliwości powstania zagrożenia, 

zobowiązany jest on do wstrzymania robót budowlanych i bezzwłocznego zawiadomienia o tym 

właściwego organu i Zamawiającego. 

8. Teren budowy w chwili przekazania jest użytkowany*/nie użytkowany*. 

9. Wykonawca zgłasza niżej wymienione uwagi do przekazywanego terenu budowy.:  

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

10. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu teren budowy i zaplecza protokolarnie, z uwzględnieniem poniższych wymogów: 

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

11. Zamawiający przekazuje następujące ilości kluczy do następujących pomieszczeń: 

1) ………………………………., 

2) ………………………………., 

3) ………………………………., 

12. Inne ustalenia komisji: 

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

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



Protokół przekazania placu budowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz. Jeden egz 

otrzymuje Inwestor a drugi Wykonawca robót. 

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano: 

 

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego ................................. Przedstawiciel Wykonawcy .................................. 

 
* Niepotrzebne skreślić. 
  



Załącznik nr 3 do umowy 

/wzór/ 
PROTOKÓŁ  

ODBIORU ROBÓT ZANIKAJĄCYCH/ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU* 

Zleceniodawca: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu  

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………… 

Nr umowy ………..……, data zawarcia umowy ……………………….. r.  

Spisany dnia …………….………..  

Przedmiot odbioru: ……………………………………………………………………………………. 

zakres robót zanikających/ulegających zakryciu* obejmował:  

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

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca robót: ………………………………………………………………………………….… 

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

Odbiór został dokonany przez osoby w składzie:  

Przedstawiciele Wykonawcy: 

1. ……………………………..   ……………………………..  

2. ……………………………..   ……………………………..  

3. ……………………………..   ……………………………..  

Przedstawiciele Zamawiającego: 

1. ……………………………..   ……………………………..  

2. ……………………………..   ……………………………..  

 (imię i nazwisko) 

Podstawę odbioru stanowiły następujące dokumenty: 

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

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

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

Do odbioru robót zanikowych Wykonawca robót przedłożył następujące dokumenty:* 

Wycinek (rzut poziomy) dokumentacji wykonawczej z zaznaczeniem lokalizacji odbieranego 

elementu robót * 

Dokumentacja fotograficzna (stanowiąca załącznik do protokołu odbioru robót zanikowych)* 

Obmiar powykonawczy* 

a) robót budowlanych, sprawdzony i potwierdzony przez przedst. Zamawiającego robót budowlanych/ 

sanitarnych/ elektrycznych* w dniu ……..,* 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, obecni stwierdzają co 

następuje: 

Roboty stanowiące przedmiot odbioru robót zanikających*/ulegających zakryciu zostały  

wykonane/niewykonane i odebrane/nieodebrane.  

Inne ustalenia uczestniczących w odbiorze: 

……………………………………………………………………………………………………………

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

Protokół odbioru robót zanikowych/zakrytych  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz. 

Jeden egz. otrzymuje Inwestor a drugi Wykonawca robót. 



Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. 

Podpisy przedstawicieli 

Zamawiającego: 

1. …………………….………………… 

2. …………………….………………… 

3. ……………………….……………… 

Podpisy przedstawicieli 

Wykonawcy: 

1. ………………………………….. 

2. …………………………..………. 

* (niepotrzebne wykreślić-wykasować) 

  



Załącznik nr 4 do umowy 

 

/wzór/ 

PROTOKÓŁ  

KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

Zleceniodawca: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu  

Wykonawca:  

………………………………………………………………………………………………………  

Nr umowy …………..…, data zawarcia umowy ……………………….. r.  

Spisany dnia …………….………..  

PRZEZ KOMISJĘ W SKŁADZIE: 
1. Przedstawiciele Wykonawcy:   

1) ……………………………..   ……………………………..  

2) ……………………………..   ……………………………..  

3) ……………………………..   ……………………………..  

2. Przedstawiciele Zamawiającego:  

1) ……………………………..   ……………………………..  

2) ……………………………..   ……………………………..  

3) ……………………………..   ……………………………..  

Przedmiot odbioru częściowego/końcowego* robót :  
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

I. USTALENIA KOMISJI DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT. 
1. Data rozpoczęcia / przekazania placu budowy/terenu wykonania robót 

…………………………….r. 

2. Data powiadomienia o gotowości przedmiotu odbioru robót ……………..r.  

3. Termin zakończenia robót ……………………………..……….r.  

4. Wyznaczony termin usunięcia usterek ………………………………….r. 

5. Faktyczny termin usunięcia usterek ……………………………………..r. 

II. WYKAZ DOKUMENTÓW: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

III. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wizji lokalnej, obecni stwierdzają, że 

roboty stanowiące przedmiot umowy zostały wykonane/niewykonane  i 

odebrane/nieodebrane*.  

Komisja uznaje roboty za przyjęte/nieprzyjęte*. 

usterki, niedoróbki i zalecenia: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 (pozostałe usterki w załączniku  do protokołu odbioru) 

Po usunięciu przez Wykonawcę wyżej wymienionych; usterek, niedoróbek, zaleceń, których 

wykonanie potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego, Komisja zbierze się ponownie w dniu 

………. o godzinie ………… celem dokonania odbioru wykonanych robót.  

Komisja przyjmuje obiekt od Wykonawcy. 

Gwarancja na wykonane roboty wynosi zgodnie z umową … m-cy i jest liczona od dnia ……. 



Inne ustalenia uczestniczących w odbiorze:  

Przekazuje się użytkownikowi komplet kluczy ………………………………………………………. 

Stan liczników: ………………………………………………..………………………………………. 

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

Protokół końcowego odbioru robót sporządzono w dwóch jednobrzmiących egz. Jeden egz. 

otrzymuje Inwestor a drugi Wykonawca robót. 

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano. 

Podpisy przedstawicieli Zamawiającego 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy: 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

3. ……………………………………… 

 

* Niepotrzebne skreślić. 

 

  



Załącznik nr 6 do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Rodzaj zamówienia:  

Robota budowlana 

2. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie 
kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy ul. Sikorskiego  
11 A-J, w Brzegu. 

3. Termin realizacji zamówienia:  
1) Rozpoczęcie: od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

2) Zakończenie: nie później niż do 30 dni od dnia protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę 

terenu budowy. 

4. Szczegółowy zakres prac i sposób wykonywania: 

Szczegółowy zakres prac do wykonania określa sporządzony kosztorys inwestorski wraz z 

przedmiarem robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB). Zakres prac do wykonania:  

1) Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m; 

2) Demontaż nasad kominowych (rury ze stali kwasoodpornej) o śr. do 150 mm (turbowent); 

3) Rozbiórka betonowych czap kominowych; 

4) Demontaż 6 przewodów spalinowych koncentrycznych z blachy stalowej kwasoodpornej o 

przekroju okrągłym o obwodzie do 500,00 mm (śr. 150 mm), umiejscowionych w przewodach 

systemowych ceramicznych; 

5) Demontaż 6 szt. rury spalinowej (czopucha) kotła gazowego 18 kW, o śr. 130 mm; 

6) Odłączenie i ponowne podłączenie kotła gazowego 2 funkcyjnego z zamkniętą komorą 

spalania w lokalu; 

7) Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 110 mm na ścianach kominów; 

8) Czyszczenie kominów ceramicznych, spalinowych z sadzy; 

9) Frezowanie połączeń pustaków ceramicznych w celu udrożnienia kominów - dot. 6 

przewodów kominowych; 

10) Uszczelnienie przez szlamowanie przewodów wentylacyjnych i spalinowych o śr. 100 - 120 

mm; 

11) Montaż wkładu kominowego Alufol w kanale wentylacyjnym o obwodzie 90-120 cm; 

12) Wymiana wyczystek zamykanych na kluczyk kanałów kominowych w ścianach z cegieł; 

13) Regulacja kotłów gazowych 2 - funkcyjnych z zamkniętą komorą spalania; 

14) Montaż wkładów kominowych spalinowych system koncentryczny (rura w rurze)  ze stali 

kwasoodpornej, przekrój kołowy o śr. fi 100/60 mm - udział kształtek do 35 % (6 kominów o 

łącznej dł. 27,0 m); 

15) Montaż nasad kominowych typu ,,turbowent" na przewodach kominowych wentylacyjnych  o 

śr. do 120 mm; 

16) Montaż kratek wentylacyjnych o wym. 14x18 cm - do przewodów murowanych; 

17) Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych o przepływie powietrza 30 m3/h kolor biały, 

w stolarce okiennej PCV; 

18) Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 

do 30 cm; 

19) Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości 

ponad 10 cm; 

20) Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na 

zaprawie cementowo-wapiennej; 

21) Okładanie ścian i słupów cegłami grubości 1/2 cegły; 

22) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome; 



23) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa 

wodoodporna, chroniąca przed grzybem i pleśnią; 

24) Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - ręczne układanie betonu; 

25) Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych; 

26) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; 

 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 ze zm.); 

2) ustawą z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1483 ze zm.); 

3) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze 

zm.). 

4) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 155 ze 

zm.). 

5) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) 

6) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

ze zm.), 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze 

zm.). 

8) rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 poz. 1830 ze zm.) 

9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 963), 

10) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401), 

11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1065) 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przebudowanie kominów wentylacyjnych, spalinowych, 

oraz przewodów wentylujących piony instalacji kanalizacji sanitarnej przypisanych do lokali 

mieszkalnych położonych w ciągu klatek schodowych nr 11 G i 11H przy ul. Sikorskiego 11 F-J 

w Brzegu, siłami własnymi, przy użyciu własnych materiałów, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami prawa, prowadzić dziennik budowy, przeprowadzać roboty rozbiórkowe i budowlane 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 

47, poz. 401), postępować z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) i 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze 

zm.), przy użyciu wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane). 

Zastosowane materiały budowlane oraz urządzenia winne posiadać:  

e) certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

f) aprobaty techniczne,  

g) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności,  

h) atesty,  

Wykonawca zapewnia realizację robót budowlanych pod nadzorem kierownika budowy, 

organizację, zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na placu budowy, ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, kaski zgodnie z wymogami 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy. Odzież robocza, kaski winny posiadać oznaczenie 

(logo) Wykonawcy. Wykonawca zapewnienia we własnym zakresie, na potrzeby realizacji 

niniejszej umowy punktu poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca natychmiast usuwa 



wszelkie szkody i awarie powstałe w trakcie realizacji robót. Wykonawca zobowiązany jest do 

uporządkowania terenu po zakończeniu robót, jak również usuwanie na bieżąco na własny koszt 

gruzu powstałego w trakcie realizacji prac. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przed 

zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z 

wynikiem pozytywnym. 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego zgłoszenia o zakończeniu całości robót 

wraz z całą dokumentacją odbiorową, dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów: 

dziennik budowy, protokołów, wykonanych pomiarów i prób, dokumentacji powykonawczej oraz 

kart gwarancyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorowych 

oraz usuwać wady i usterki ujawnione w trakcie odbioru.  

6. Sposób wyceny: 

Przebudowa kominów wentylacyjnych, w tym montaż nasad kominowych w budynku przy ul. 

Sikorskiego 11 A-J, w Brzegu - wycena robót budowlanych została sporządzona na podstawie 

kosztorysu inwestorskiego (branży: budowlanej), składniki cenotwórcze przyjęto na podstawie 

SEKOCENBUD II Kwartał 2021 r.  

7. Uprawnienia wymagane do przeprowadzania ww. roboty budowlanej: 

Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  w ograniczonym zakresie lub bez 

ograniczeń.  
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