
str. 1 

UMOWA nr …………………… 

 

zawarta w dniu…………………… r. w Bydgoszczy pomiędzy:  

 

Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26A, 00-911 Warszawa,  

NIP 526-10-38-122 REGON 011263946 

Oddział Regionalny w Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

na podstawie pełnomocnictwa Nr ……………………………… z dnia ……………… 

zwaną dalej „Zamawiającym”  

 

a  

/W PRZYPADKU SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO/ 

 

……………………..……...…………………….……………, 

z siedzibą przy ul. …………………………  

NIP: …………………………., REGON: ………………….………; 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

………………………………………………… pod Nr KRS …………………………….  

reprezentowaną przez:  

1)  ……………………………………………………………………………………...……………… 

2) …………………………………………………………………...…………………..…………..….  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

/W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ/ 

 

……………………..……...…………………….……………, 

zamieszkałym/ą w …-…… ……………, ul. ……………, 

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………………………..……… 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres głównego miejsca 

wykonywania działalności …-…… ……………………………, ul. …………………………,  

NIP: …………………………., REGON: ………………….………; 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania  

 

zwanymi łącznie „Stronami” Umowy, a każda z osobna „Stroną”. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania 

będącego podstawą zawarcia Umowy, w tym dokumentów powstałych w jego trakcie. 
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§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych pn. 

Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust.1 określają: 

1) Opis przedmiotu umowy wraz z przedmiarem robót, stanowiący załącznik nr 1 do umowy; 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), stanowiąca załącznik nr 

2 do umowy; 

3) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik 3 do umowy. 

3. W zakresie prac do wykonania znajdują się wszystkie inne roboty i działania które, nawet jeśli nie zostały 

wprost wyszczególnione w dokumentach wymienionych w ust. 2, są niezbędne do osiągnięcia realizacji 

przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania była możliwa do przewidzenia przed zawarciem umowy 

na podstawie oględzin obiektu oraz zgodnie z wiedzą techniczną Wykonawcy.   

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, OPZ, a także zgodnie ze 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

6. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

protokolarnego przekazania miejsca prowadzenia prac remontowo – budowlanych. 

2. Strony ustalają, że protokolarne przekazanie Wykonawcy miejsca prowadzenia prac remontowo – 

budowlanych nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do wykonywania robót w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu 

przekazania, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu  

30 dni od zaistnienia tej okoliczności. 

4. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni 

od zaistnienie okoliczności nie przedłoży Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie 

terminu wraz z uzasadnieniem.  
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§ 3 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 do umowy,  

w wysokości: 

brutto:   …………………………....………. złotych 

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

w tym podatek VAT: …………………………....………. złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………) 

netto:    …………………………....………. złotych 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………), 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,  

w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust. 1. 

4. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 niniejszego paragrafu, wynikłe w toku realizacji zamówienia roboty 

dodatkowe, nie objęte przedmiotem umowy a konieczne do jego realizacji, jak również inne roboty 

dodatkowe lub uzupełniające mogą być wykonywane przez Wykonawcę tylko na pisemne zlecenie przez 

Zamawiającego.  

Wykonanie tych robót bez zgody Zamawiającego – tj. bez udzielenia odrębnego zamówienia i podpisania 

stosownej umowy oznacza, iż Wykonawca uznał, że wynagrodzenie za te roboty mieści się  

w wynagrodzeniu umownym i nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Zamawiającego z tytułu 

wykonania tych robót. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych, których realizacja będzie miała 

wpływ na prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy, strony uzgodnią nowy termin 

zakończenia umowy. 

6. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 wyłącznie w sytuacji, w której: 

1) zaistnieje konieczność zaniechania realizacji części zakresu robót określonych w dokumentacji 

opisującej przedmiot umowy, 

2) zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w technologii robót w stosunku do technologii określonej 

w dokumentacji opisującej przedmiot umowy, o ile okaże się to niezbędne dla wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz prawidłowej 

realizacji celu, któremu ma służyć, 
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3)  zaistnieje konieczność wykonania prac dodatkowych, nie objętych zakresem umowy, której przy 

zachowaniu należytej staranności i zgodnie z zapisami  § 1 ust. 3 nie można było przewidzieć na etapie 

składania oferty, a łączna wartość tych prac nie przekracza 15% pierwotnej wartości umowy.   

7. Wprowadzenie zmian określonych w ust. 6 może nastąpić wyłącznie w formie aneksu do umowy, 

podpisanego przez strony umowy. Sporządzenie aneksu musi być poprzedzone zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego odpowiedniego protokołu konieczności z załączonym kosztorysem. Protokół wymaga 

potwierdzenia właściwego inspektora nadzoru. 

8. Za roboty zaniechane, rozumiane jako część robót objętych zakresem podstawowym przedmiotu umowy 

od realizacji, których odstąpiono na polecenie lub za zgodą Zamawiającego, nie przysługuje Wykonawcy 

wynagrodzenie. 

9. Do rozliczenia robót wynikających z wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 6, strony zastosują ceny 

jednostkowe ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.  

10. W przypadku braku adekwatnych pozycji w kosztorysie ofertowym, do rozliczenia robót wynikających  

z wprowadzenia zmian wymienionych w ust. 6, Strony zastosują ceny czynników produkcji oraz stawki 

narzutów przyjęte dla wykonania wg kosztorysu ofertowego, a do rozliczeń materiałów podstawą będą 

ceny średnie krajowe określone w aktualnych dla danego okresu odpowiednich cennikach  „Sekocenbudu”.  

11. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktury końcowej. 

12. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jedynie za należycie zrealizowany i odebrany przez Zamawiającego 

przedmiot Umowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w terminie 7 dni od spełnienia warunku  

w ust. 6, nie później jednak niż wymagają tego przepisy prawa podatkowego. 

§ 4 

Rozliczenia 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie obliczone według 

zasad wskazanych w § 3 Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest1 zarejestrowany jako czynny / zwolniony2 podatnik podatku  

od towarów i usług. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 



str. 5 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP 

wykonawcy: ........................................ . 

4. Fakturę należy wystawić na:  

Agencja Mienia Wojskowego, 

00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26 A 

NIP 526-10-38-122 

Oddział Regionalny w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a, 85-915 Bydgoszcz. 

5. Wykonawca prześle wystawioną fakturę na adres: 

Oddział Regionalny w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a, 85-915 Bydgoszcz. 

6. Zasady przesyłania droga elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacja zamówienia za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, określa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- 

prawnym. 

7. Wykonawca może przekazywać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

zdefiniowanej w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.  

8. Wykonawca składając fakturę w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu, w celu identyfikacji 

Zamawiającego na platformie posługuje się Typem i Numerem skrzynki PEPPOL: NIP: 526-10-38-

122,  Numer PEPPOL: 9670002543. 

9. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana w terminie do 21 dni od daty doręczenia na adres wskazany  

w ust. 5 niniejszego paragrafu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w drodze przelewu na 

rachunek bankowy wskazany w fakturze.  

10. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawienie faktur częściowych. 

11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

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

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej  

i figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy 

z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli jest rachunkiem zgłoszonym do Naczelnika 

Urzędu Skarbowego. 



str. 6 

13. Wykonawca oświadcza, że z tytułu transakcji będących przedmiotem Umowy, wykona prawidłowo 

zobowiązania 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 

nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, a także Zamawiający nie wykonał prawidłowo 

zobowiązań podatkowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do 

poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 

14. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

15. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminowi płatności faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty 

odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

16. W przypadku, gdy część prac wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy, zrealizowana była przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z którymi zostały zawarte umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie doręczenie Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, że ich roszczenia względem Wykonawcy  

z tytułu prac odebranych przez Zamawiającego, a wykonanych przez podwykonawców, zostały 

zaspokojone lub doręczenia kopii przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa powyżej, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek, o których mowa w ust.15.  

17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

robót, wyłącznie należności wynikającej z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w szczególności tylko tych należności, które powstały 

po zaakceptowaniu umowy, bez odsetek należnych z tytułu opóźnienia. 

18.  Bezpośrednia płatność nie nastąpi jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty w terminie 7 dni 

od wezwania go przez Zamawiającego do zgłoszenia uwag. 

19. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca nie może bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, przenieść 

wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 
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§ 5 

Postanowienia szczegółowe 

1. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane  

w języku polskim. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz posiada  

i w całym czasie trwania Umowy będzie posiadał potencjał, w szczególności potencjał techniczny, 

technologiczny, organizacyjny, finansowy i osobowy, niezbędny i zapewniający należyte, w tym 

terminowe, wykonanie wszystkich robót i czynności stanowiących przedmiot Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy otrzymał i zapoznał się ze wszelkimi 

dokumentami i informacjami niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy i nie wnosi w tym zakresie 

żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót.  

5. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia atestów, certyfikatów, 

aprobat technicznych zastosowanych materiałów budowlanych.  

§ 6 

Przedstawiciele Stron 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będą:  

 

1) ………………………………………………………………………. 

(Imię, nazwisko) 

nr. tel.: …………………………………, e-mail: ……………………………………. 

 

2) ………………………………………………………………………. 

(Imię, nazwisko) 

nr. tel.: …………………………………, e-mail: ……………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, sprawującym nadzór nad realizacją niniejszej umowy będzie:  

1) ………………………………………………………………………. 

(Imię, nazwisko) 

nr. tel.: …………………………………, e-mail: ……………………………………. 

3. Z zastrzeżeniem ustępu poniżej Strona może w każdym czasie zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 - 2 

powyżej, jak również wskazane powyżej numery telefonu bądź adresy email, przy czym zmiana taka jest 

skuteczna wobec drugiej Strony z chwilą pisemnego poinformowania jej o zmianie. Zmiana ww. osób nie 

wymaga aneksu do Umowy. 

4. Osoby wymienione w ust. 1 do 2 są upoważnione do podpisywania obmiarów, kosztorysów, protokołu 

przekazania/odbioru dokumentacji powykonawczej, protokołu odbioru przedmiotu Umowy, protokołów 
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konieczności – zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy. Upoważnienie, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim nie obejmuje umocowania do zmian umowy, w tym zaciągania zobowiązań 

finansowych.  

5. Wzajemna korespondencja Stron dokonywana będzie w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail), 

w szczególności poprzez przesłanie skanu dokumentu pisemnego na następujące adresy e-mail: 

 dla Zamawiającego: adres: ul. Gdańska 163a, 85-915 Bydgoszcz, fax: 52 52-57-805 

 e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl 

 dla Wykonawcy: 

e-mail: ………………………………………………………………………..……………… 

6. Strony zobowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu i adresu e-mail. W razie 

zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone  

z adnotacją o niemożności doręczenia, traktuje się jak doręczone.  

7. Dane osób wskazanych w ust. 1 - 2 są przekazywane przez Strony tylko i wyłącznie w celu wykonania 

niniejszej Umowy. Strony wzajemnie zobowiązują się do poinformowania swoich Przedstawicieli, że ich 

kontaktowe dane służbowe (imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail) zostały 

przekazane drugiej Stronie w celu realizacji Umowy.  

§ 7 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca, wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązani są 

współdziałać przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) protokolarnego przekazania miejsca prowadzenia prac remontowo – budowlanych w terminie 

określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, od daty podpisania umowy; 

2) terminowego finansowania realizacji przedmiotu umowy; 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego; 

4) odbiorów robót ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, własnym staraniem i na własny koszt do: 

1) protokolarnego przejęcia miejsca prowadzenia prac remontowo – budowlanych;; 

2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, OPZ, STWiOR,  postanowieniami umowy, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

3) zabezpieczenia przekazanego terenu robót z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; 

4) zachowanie należytego porządku, utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do remontu w stanie 

niepowodującym uciążliwości dla otoczenia, a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu robót 
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i przekazania do Zamawiającemu;  

5) wykonywanie dowozu materiałów w sposób niepowodujący utrudnień komunikacyjnych; 

6) natychmiastowe usuwanie z  pomieszczeń wspólnego użytku oraz terenu przyległego do budynku 

zanieczyszczeń / odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

7) zapewnienie należytego nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz pracownikami; 

8) przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu przed planowanym montażem podstawowych 

materiałów, wyrobów oraz urządzeń oferowanych do wbudowania;  

9) poniesienia kosztów dostawy materiałów, usuwania i wywozu odpadów wraz z ich utylizacją. 

10) Ubezpieczenia  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi; 

11) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz 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; 

12) zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót ulegających zakryciu; 

13) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 

zniszczeniem; 

14) wbudowania pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa jakości i 

dopuszczenia do używania w budownictwie wraz z deklaracjami zgodności; 

15) przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru; 

16) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru  

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;  

17) dbania o należyty stan i porządek w obszarze prowadzonych prac, prowadzenie robót i dowozu 

materiałów w sposób nie powodujący utrudnień w korzystaniu z budynku oraz zabrudzenie ciągów 

komunikacyjnych; 

18) prowadzenia prac w sposób nie powodujący zagrożeń dla bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia osób 

postronnych; 

19) zapewnienia niezakłóconego dostępu użytkownikom do budynku; 

20) po zakończeniu robót uporządkowania obszaru prowadzenia robót i doprowadzenia go do stanu nie 

gorszego od pierwotnego, najpóźniej do dnia odbioru końcowego; 

21) wykonania innych prac i czynności oraz spełnienia wymagań wymienionych w OPZ i STWiOR; 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich strat i szkód poniesionych przez osoby trzecie, które 

realizują przedmiot umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy. 

§ 8 

            Odbiory 

1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. 

Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega 

zakryciu. 
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2. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie przedmiot umowy określony  

w § 1, zrealizowany zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1.  

3. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: 

1) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych wyrobów do stosowania w budownictwie; 

2) protokoły prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych i inne; 

3) oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji jakości przedmiotu umowy, zgodne z projektem 

załączonym do umowy załącznik nr 5 do umowy; 

4) pozostałe dokumenty konieczne do stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności  

i prawidłowości złożonych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie zostały zakończone 

lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, odmówi 

dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez 

Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru. 

6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbioru, po której Zamawiający nie wniósł uwag określonych w ust. 5. 

7. Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót najpóźniej w terminie 7 dni od 

spełnienia wymagań określonych w ust. 4. 

8. Jeżeli w toku czynności komisji odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

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

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 
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Wykonawcę na piśmie. Sposób i termin usunięcia wady określają warunki gwarancji. Usunięcie wad 

powinno być stwierdzone protokolarnie. 

12. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich 

usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom części robót, które zostały 

wskazane w przyjętej ofercie, przy czym do zawarcia umowy między podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcom wymagana jest zgoda Wykonawców na piśmie. 

2. W przypadku zamiaru zawarcia umowy przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 

umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust.8: 

1) projekt umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo; 

2) w przypadku dalszego podwykonawstwa zgodę wykonawcy na piśmie na zawarcie umowy o treści 

zgodnej z projektem umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w terminie 3 dni od sporządzenia 

projektu.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż termin 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy/ podwykonawcy 

(dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie ich części zadania.  

4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawcę /podwykonawcę/dalszego 

podwykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy: 

1) umowa nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona inny termin wynagrodzenia, dłuższy niż określony w ust. 3; 

3) zawiera postanowienia niezgodne w zakresie praw i obowiązków podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia. 

5. Niezgłoszenie sprzeciwu w zakreślonym terminie uważa się za akceptację umowy. Zgłoszenie 

uzasadnionego sprzeciwu przez Zamawiającego w zakreślonym terminie będzie miało skutek uznania 

zakwestionowanej umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego za niezawartą i bezskuteczną wobec 

niego.  

6. Umowa o podwykonawstwo (oraz wszelkie zmiany do niej) powinna być dokonana w formie pisemnej pod 

rygorem nie ważności. 
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7. Wykonawca/ podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są prace obejmujące część przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

8. Jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy lub usługi związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia o wartości większej niż 0,5% wartości przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca/podwykonawca/ dalszy podwykonawca na część  zamówienia przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo usług lub dostaw,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidziany w ust. 3 niniejszej umowy, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do stosownej zmiany umowy pod rygorem 

zastosowania kary umownej.  

9. Przepisy ust 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

10. W przypadku uchylenia się odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego poświadczoną za zgodność  

z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, o których mowa  

w ust.8, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcy/ dalszemu 

podwykonawcy na następujących zasadach: 

1) Zapłata wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy dotyczy 

wyłącznie należności z umów o podwykonawstwo robót budowlanych powstałych po zaakceptowaniu 

umów przez Zamawiającego lub po przedłużeniu Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, o których mowa w 

ust. 8; 

2) Zamawiający zapłaci podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy bez odsetek w terminie 21 dni od dnia otrzymania od 

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy uzasadnionego wezwania do zapłaty wraz z kopią faktury lub 

rachunku wystawianego na Wykonawcę oraz fakturą lub rachunkiem wystawionym na Zamawiającego 

z zastrzeżeniem ust. 10 pkt 3); 

3) Przed dokonaniem zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę na piśmie o żądaniu przez podwykonawcę / dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty 

i udzieli mu 7 dni od dnia doręczenia informacji na zgłoszenie ewentualnych uwag dotyczących 

zasadności żądania podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Niezgłoszenie przez Wykonawcę uwag 

w zakreślonym terminie uważa się za akceptację żądania podwykonawcy; 

4) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy Zamawiający może: 
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- nie dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy / dalszego podwykonawcy w 

przypadku wykazania przez Wykonawcę bezzasadności żądania zapłaty podwykonawcy / dalszego 

podwykonawcy; 

- dokonać bezpośredniej zapłaty w przypadku wykazania przez podwykonawcę/ dalszego 

podwykonawcę zasadności żądania zapłaty podwykonawcy – w tym przypadku Zamawiający 

potrąci z wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy kwotę 

wynagrodzenia wypłaconego bezpośrednio podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy; 

- złożyć kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

depozytu sądowego, w przypadku zaistnienie zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy – w tym przypadku 

wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy zostanie umniejszone 

o kwotę złożoną do depozytu; 

5) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający 

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należytego Wykonawcy. 

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z § 3 umowy gdy 

przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie, że podwykonawca / dalszy podwykonawca otrzymał należne 

mu wynagrodzenie. 

12. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniechania i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były ich 

działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

13. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą ( odpowiednio dalszym podwykonawcą) , 

zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, z 

naruszeniem postanowień § 5 umowy, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 

10. 

14. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności Umów o 

podwykonawstwo z regulacjami niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie, w przypadku, gdy sytuacja ta może zagrozić realizacji 

przedmiotu umowy. 

15. W przypadku konieczności co najmniej trzykrotnego dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz 

podwykonawcy / dalszego podwykonawcy lub w przypadku konieczności bezpośrednich zapłat na rzecz 

podwykonawców / dalszych podwykonawców na sumę większą niż 5 % wartości brutto przedmiotu 

umowy, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

16. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający ma prawo do 

naliczenia kar umownych. 
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17. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy powołując się na 

okoliczności i powody określone w ust. 2-8 i 10 niniejszego paragrafu. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca nie później, niż w dniu zawarcia Umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co stanowi kwotę 

……….…...…........złotych  (słownie:……………………………..………………………….………). 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niż pieniądz, Wykonawca wnosi poprzez złożenie oryginału 

dokumentu. Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w postaci innej niż w pieniądzu, musi być ono 

bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi. W przypadku powstania tych roszczeń kwota 

zabezpieczenia lub jego część jest należna Zamawiającemu. 

5. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi gwarancję 

zgodnego z umową wykonania robót lub pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania umowy. 

6. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi według poniższych zasad: 

1) kwota w wysokości 70% wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie,  

30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu odbioru; 

2) kwota w wysokości 30% wartości Zabezpieczenia będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania 

zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi za wady i zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie  

15 dni od upływu okresu rękojmi.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie pieniężnej wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie złożone w formie innej niż pieniężna Zamawiający zwróci poprzez przekazanie 

Wykonawcy oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia.  

9. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłużenia terminu ważności Zabezpieczenia o analogiczny okres, o który przedłużony 

został termin zakończenia robót. W przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie innej niż pieniężna 

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedłużonego Zabezpieczenia Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu podpisania aneksu przedłużającego termin zakończenia robót, jednak nie później niż na 

7 dni przed upływem ważności istniejącego Zabezpieczenia. 

10. W przypadku niedostarczenia Zabezpieczenia w terminie wskazanym w ust. 9 powyżej, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia. 

 

1. Okres gwarancji ustala się …..… lat liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W związku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalają, że okres rękojmi zostaje określony na  3 

miesiące, ponad okres gwarancji. 

3. Warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 5 do umowy.  

 

§ 12 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy, jeżeli zwłoka  powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia wyznaczonego 

na zakończenie przedmiotu umowy do dnia jego rzeczywistego zakończenia, potwierdzonego zgodnie 

z postanowieniami § 9 umowy;  

2) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad robót, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia ich rzeczywistego 

usunięcia. 

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1  ; 
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4) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

- w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, za każdy przypadek 

opisanego powyższego naruszenia  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 umowy.  

4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w odbiorze. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od  Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności, 

o których mowa w §12 ust.1 - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 

umowy; 

5. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający z tytułu 

nienależytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar 

umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający obciąży Wykonawcę naliczonymi karami umownym i potrąci je z wynagrodzenia 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 15 r (1) ustawy z dnia 02 marca 2020 r. „o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U.t.j. z 2021r. poz. 2095 z późn. zm.). 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

§ 13 

Zmiany Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w treści umowy dopuszcza się za zgodą Stron możliwość zmiany 

umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zaistniały okoliczności niezależne 

od Stron umowy, których wystąpienia Strony, przy zachowaniu należytej staranności, nie mogły 
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przewidzieć w chwili zawierania umowy i które nie zostały wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani 

przez nie zawinione, a których wystąpienie uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym § 2 ust. 1 umowy. 

2. Powyższe zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności oraz 

pisemnego wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy. 

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

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy; 

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni; 

5) Wykonawcę postawiono w stan likwidacji lub upadłości. 

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

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca 

od upływu terminu na zapłatę określonego w umowie; 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 

odbioru; 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z 

uzasadnieniem pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Odstąpienie od umowy, o którym mowa 

w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni usunie 

z  miejsca prowadzenia prac remontowo – budowlanych urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 

lub wzniesione, uporządkuje i protokolarnie przekaże miejsce prowadzenia prac remontowo – 

budowlanych Zamawiającemu. 

5) W odpowiedzi na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dokona odbioru technicznego zrealizowanych 

elementów robót, wykonanych do dnia odstąpienia i dokona zapłaty wynagrodzenia za odebrane 

roboty. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych; 

2) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsca prowadzenia prac remontowo – budowlanych. 

§ 15 

Inne postanowienia 

1. Strony niniejszej umowy nie będą ponosiły odpowiedzialności, jeżeli wykonanie któregokolwiek z jego 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zostanie opóźnione lub nie dojdzie do skutku z powodu 

zaistnienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest od nich niezależne  

i dotyczy: klęski żywiołowej, pandemii, ataku terrorystycznego. 

3. Każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony o zajściu przypadku siły 

wyższej. Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków 

wynikających z umowy w takim zakresie w jakim to jest możliwe, jak również musi podjąć wszelkie 

alternatywne działania zmierzające do wykonania umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły 

wyższej. 

4. W przypadku ustania siły wyższej strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swoich obowiązków, chyba 

że wykonanie zamówienia nie będzie leżało w interesie Zamawiającego. 
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5. Wykonawca oświadcza, że jest świadom ograniczeń jakie na dzień podpisania umowy spowodował 

koronawirus i uwzględnił te ograniczenia podpisując niniejszą umowę. 

6. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o dalszym wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 

7. Strony umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o których mowa w ust.  

6 mniejszego paragrafu oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mógłby uczestniczyć w realizacji zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 

czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

4) okoliczności, o których mowa w pkt 1-3, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

8. Każda ze stron umowy, może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 

umowy. 

9. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 6, 7 i 8 

niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje 

stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 6 i 7, na 

należyte wykonanie tej umowy. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, 

termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

10. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, 

w sytuacji gdy spełnione zostały łącznie następujące warunki: 

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z 

należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 

2) wartość zmiany nie przekracza wartości 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

11. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, po spełnieniu 

warunków o których mowa w ust. 10, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli dotyczą one m. in.: 
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1) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 

jej części, jeżeli jego niedochowanie wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

2) zmiany sposobu wykonania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

3) zmiany zakresu  Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu 

zamówienia i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 

- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe. 

1. Zamawiający informuje, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO 

także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników. 

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego 

dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 

5. Postanowienia niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez zgody obu stron. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 dla 

Zamawiającego). 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki:  

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu umowy  ( OPZ )wraz z przedmiarem robót  

2) Załącznik nr 2 – STWiOR; 

3) Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy; 

4) Załącznik Nr 4 – Karta gwarancyjna. 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik  4 do umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA   

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1. Stosownie do zapisów  § 12. Umowy z dnia ....................... nr ................................, zwanej dalej Umową, 

przedmiotem której jest realizacja zadania inwestycyjnego p/n:            

 

Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych 

 

Wykonawca – ……………………… 

 

NIP ……………………………………. 

/nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

udziela Zamawiającemu – Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy Gdańska 163A 

gwarancji jakości wykonania przedmiotu Umowy na następujących warunkach:  

 

1. Okres gwarancji  wynosi łącznie ……….…miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy.  

2. Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu Umowy z tytułu 

rękojmi. Jej termin biegnie wraz z terminem rękojmi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy niezależnie od udzielonej gwarancji jakości. 

3. W czasie związania terminem gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad  i 

usterek przedmiotu Umowy (wykonanych robót oraz dostarczonych i wbudowanych materiałów, wyrobów 

budowlanych, urządzeń i podzespołów) zgłaszanych przez Zamawiającego. 

4. O wystąpieniu wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego informuje telefonicznie przedstawiciela 

Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie na piśmie (pismo, faks,           e-mail). Za skuteczne uznaje 

się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a 

Zamawiający wyśle powiadomienie faksem lub e-mailem na numer/adres wskazany przez Gwaranta.  

5. Wykonawca – Gwarant zobowiązuje się przystąpić do usuwania wad lub usterek w terminie nie 

późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki. W przypadku  wad lub usterek 

uniemożliwiających użytkowanie obiektu, szczególnie uciążliwych lub skutkujących wystąpieniem awarii, 

przystąpienie do ich usunięcia nastąpi niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin  od powiadomienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzić, w terminie określonym  w p. 5, telefonicznie                          i 

za pośrednictwem faksu lub e-maila przyjęcie zgłoszenia oraz rozpoczęcie usuwania wady lub usterki. 

Jednocześnie Wykonawca określi czas konieczny na usunięcie wady lub usterki, przy czym powinien on 

być najkrótszym możliwym ze względów technicznych. Zamawiający ma prawo wyznaczyć własny termin 

usunięcia wady lub usterki, jeżeli uzna, że czas określony przez Wykonawcę istotnie przekracza czas 

faktycznie konieczny na skuteczne usunięcie wady lub usterki. 

7. Jeżeli przystąpienie do usunięcia wad lub usterek w terminie określonym w p. 5 jest niemożliwe ze 

względów technicznych, Wykonawca przystąpi do ich usuwania niezwłocznie po ustaniu przeszkody. O 

powyższym Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego.  
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8. Okresy gwarancji na poszczególne elementy przedmiotu Umowy ulegają wydłużeniu o okresy 

wykonywania napraw gwarancyjnych oraz okresy trwania przeszkód uniemożliwiających dokonanie 

naprawy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się pisemnie powiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek. Fakt 

usunięcia wad lub usterek zostanie potwierdzony w spisanym obustronnie protokole. 

10. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w p. 5 i 6 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad 

i usterek na koszt Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy) i w takiej sytuacji nie traci żadnych uprawnień 

wynikających z gwarancji i rękojmi. Uprawnionego z gwarancji – Zamawiającego nie obciąża dowód, z 

jakich przyczyn powstała wada w zrealizowanym przez Wykonawcę – Gwaranta przedmiocie Umowy. 

11. W przypadku wystąpienia wad materiałów, wyrobów budowlanych, które będą się powtarzały, bądź 

których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta – Wykonawcy.  

12. Odpowiedzialność Wykonawcy - Gwaranta nie obejmuje wad lub usterek, które powstały                 z 

przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z jego działaniem lub 

zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu Umowy tj. wad i uszkodzeń spowodowanych siłami 

wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem bądź nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania, wykonywaniem 

napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione a także normalnym zużyciem.  

13. W przypadku reklamacji wady Wykonawca - Gwarant, na swój koszt przedstawi dowód uwalniający 

Wykonawcę od odpowiedzialności za wystąpienie wady. 

14. Wykonawca do kontaktu w sprawach wad i usterek gwarancyjnych wyznacza następujące osoby: 

1) zakres/branża Budowlana  nr telefonu/faksu………………e-mail………………... 

2) …………………………………………… 

15. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie i Karcie Gwarancyjnej. 

16. Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie Gwarancyjnej regulowane będą w 

oparciu o przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

17. Karta Gwarancyjna ważna jest tylko z Umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez 

strony Umowy i jest jej integralną częścią. 

 

 

 

 

 

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

 

miejscowość i data 

 

czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób 

upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
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