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UMOWA nr ........................ 

zawarta dnia …………………..2022 roku w Warszawie 

pomiędzy:  

Agencją Mienia Wojskowego, z siedzibą przy ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, Oddział Regionalny                   

w Warszawie, ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa, NIP: 526-10-38-122, Regon 011263946 reprezentowaną 

na podstawie pełnomocnictwa nr ................... z dnia ..................... 

przez:………………………………............................. — Dyrektora Oddziału Regionalnego AMW w 

Warszawie, zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

Panią/Panem………………………………..prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: 

................................................................................ NIP: ............................; REGON: ................................... 

reprezentowaną przez: ................................................................................, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi również łącznie bądź osobno „Stronami”, bądź „Stroną”, 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na lokalach użytkowych 

przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7I i 7M w Zielonce mające na celu pokrycie dachu papą, remont 

kominów oraz wymianę rynien i rur spustowych. 

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o Umowę, a jej integralne części stanowią następujące 

załączniki, wymienione w §16 ust. 5. 

3. Wykonawca podejmuje się realizacji wszystkich robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wskazanego w ust. 1, także robót i czynności nieujętych w załącznikach wymienionych w §16 ust. 5,                              

a wynikających z wymogów przyjętej technologii oraz z zasad wiedzy technicznej. Wykonawca oświadcza, 

że wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1, uwzględnia wszystkie związane z ich wykonaniem koszty.    

 

§ 2 

PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w realizacji przedmiotu 

Umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, którym powierzył lub 

za pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczególnych czynności 

objętych przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody 

Zamawiającego. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Obowiązek ten dotyczy również projektów zmian tej umowy. 

2. Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  w umowie  o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający informuje  o tym Wykonawcę i wzywa go w określonym 

terminie do doprowadzenia do zmiany tej umowy  pod rygorem wystąpienia  o zapłatę kary umownej.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 
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Przedmiotu Umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy,  do zgłoszenia Zamawiającemu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności szczegółowego przedmiotu robór budowalnych objętych 

podwykonawstwem i przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo lub jej projektu, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy  na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Obowiązek ten dotyczy również projektów zmian 

tej umowy.  

5. Umowa o podwykonawstwo, jak też jej projekt musi spełniać następujące wymagania:  

1) zakres i termin robót, które Wykonawca powierza Podwykonawcy musi być dokładnie określony; 

2) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót, 

także tych wykonanych przez Podwykonawców; 

3) ma zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających  z umowy 

Zamawiającego z Wykonawcą;  

4) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy 

od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, 

od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

6. Zamawiający w terminie 30 dni od daty doręczenia mu wyżej wymienionego zgłoszenia, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy/projektu umowy o podwykonawstwo. Niezgłoszenie w formie 

pisemnej sprzeciwu lub zastrzeżeń do przedłożonej umowy / projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres prac objętych Przedmiotem Umowy, w terminie 

określonym powyżej uważa się za akceptację umowy/projektu umowy przez Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia Umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo.  

8. Postanowienia  ust. 4 – 7, stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.   

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                                    

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego projektu umowy / umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

wchodzące w zakres prac remontowych objętych Przedmiotem Umowy. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca ma możliwość zgłoszenia w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 9. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 

3 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

13.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, przy czym wszelkie związane z tym koszty pokryje 

Wykonawca, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  o których 

mowa w ust. 9, Zamawiający może potrącić kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z wymagalnego 

wynagrodzenia Wykonawcy.   

15. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.   

16. Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa                                                                 

w ust. 15, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca:  

1) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Wykonawca jest  w uzasadniony sposób 

uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot oraz  

2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednich dowodów na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych 

uprawnieniach Wykonawcy,  

      Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio potwierdzonych, 

pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie postanowienia zawarte w pkt. 1 i 2. Kwoty wypłacone 

Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić Wykonawcy  z kwoty przysługującego mu wynagrodzenia.  

 

§ 3 

TERMINY 

1. Strony ustalają, że wprowadzenie Wykonawcy na teren robót nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 15 dni 

od daty zawarcia umowy, na podstawie protokołów podpisanych przez Wykonawcę i Przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy określony w § 1 zostanie wykonany w terminie:  

rozpoczęcie – data zawarcia umowy;  

zakończenie – 90 od daty zawarcia umowy. 

3. Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, 

w przypadku braku możliwości prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uznanych na 

piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia robót może zostać zmieniony z uwzględnieniem czasu 

trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w robotach wymagają udokumentowania, odpowiednimi zapisami 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Zmiana terminu zakończenia prac spowodowana powyższymi przyczynami zostanie dokonana aneksem do 

umowy, sporządzonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace w terminie do 7 dni, licząc od dnia podpisania protokołu, o 

którym mowa w ust. 1. 

6. Strony zgodnie przyjmują, że za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony 

końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. 

7. Strony ustalają, że przy realizacji niniejszej umowy, obowiązuje termin 10 dni na rozpoczęcie odbioru robót 

budowlanych przez Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru robót – liczony od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru, o którym mowa w § 6 ust.1. 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

2) dokonywanie odbiorów robót zgodnie z § 6; 
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3) dokonywanie płatności zgodnie z § 8; 

4) Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, 

postanowieniami niniejszej umowy, oraz polskimi i europejskimi normami odnoszącymi się do robót 

budowlanych wchodzących w zakres robót przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2; 

2) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

3) realizowanie robót z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy 

oraz jego przeznaczenia; 

4) realizowanie robót przy użyciu własnych materiałów, wyrobów, urządzeń itp. dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie o standardzie nie gorszym niż określone w przedmiarach robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

5) zastosowanie pełnowartościowych materiałów, wyrobów i urządzeń posiadających aprobaty, atesty, wyniki 

badań laboratoryjnych itd. upoważnionych instytucji (np. PZH, ITB). Wszystkie próby i badania 

wynikające ze specyfikacji technicznej, warunków technicznych, norm i przepisów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać na bieżąco, bez dodatkowego zlecenia na własny koszt,                              

a wyniki i protokoły przechowywać na terenie robót i okazywać je Zamawiającemu. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z niewykonania w terminie ww. prób i badań ponosi Wykonawca do rozbiórki 

elementu robót włącznie. Na każde żądanie Zamawiającego materiały, wyroby i urządzenia zostaną 

poddane badaniom, a Wykonawca pokryje koszty tych badań, o ile wykażą one niezgodność 

materiałów/wyrobów/urządzeń z przepisami budowlanymi, normami; 

6) stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru oraz organów nadzoru budowlanego; 

7) wykonanie pomiarów i prób związanych z odbiorami częściowymi oraz końcowym odbiorem robót; 

8) zawiadamianie pocztą elektroniczną Przedstawiciela Zamawiającego na adres e-mail, wymienione w § 9 

ust. 1 pkt 1 oraz na adres warszawa@amw.com.pl, o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, w celu podpisania protokołu odbioru tych robót; w przypadku niedopełnia tego obowiązku 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, obowiązany będzie na własny koszt odkryć roboty w celu 

weryfikacji prawidłowości ich wykonania, a następnie przywrócić stan poprzedni; 

9) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem;  

10) zgłoszenie robót do odbioru i uczestniczenie w czynnościach odbioru zgodnie z § 6; 

11) natychmiastowe usuwanie wszelkich awarii powstałych na skutek wykonywania robót; 

12) zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie prac oraz terenie przylegającym,                                    

w czasie i po zakończeniu prowadzenia robót, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy; 

13) systematyczne usuwanie z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku oraz terenu 

przyległego do budynków zanieczyszczeń/odpadów powstałych w związku z prowadzonymi robotami; 

14) utylizacja na własny koszt gruzu i innych odpadów nienadających się do wykorzystania,                                     

w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.                  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10); 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego  w celu 

realizacji Umowy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na 

niego w niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich 

niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie, 

bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca ponadto oświadcza, iż:  

1) zatrudnieni przez niego pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie BHP 

odpowiadające rodzajowi wykonywanych robót;  

2) ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników lub 

współpracowników na skutek nie przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska;  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem jego 

pracowników lub osób działających na jego zlecenie przy realizacji Umowy.  

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, zastosowane 

metody prowadzenia robót oraz porządek i bezpieczeństwo na przekazanym terenie. Wykonawca w trakcie 

prowadzonych robót remontowych ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników                                                  

i współpracowników przed organami Policji, Straży Miejskiej oraz innymi służbami publicznymi.  

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

     Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót w celu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 

podpisania protokołu odbioru robót ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe                                

w trakcie prowadzenia przez niego robót. 

 

§ 6 

ODBIORY 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie gotowość do odbioru robót zanikowych                                               

i podlegających zakryciu wraz z obmiarem tych robót, oraz do odbioru częściowego oraz końcowego, na adres 

elektroniczny email wymieniony w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz na adres warszawa@amw.com.pl.  Wykonawca nie 

jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej pisemnej zgody Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego, wymienionego w § 9 ust. 1 pkt 1. Wykonawca ma 

obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi Zamawiającego, 

wymienionego w § 9 ust. 1 pkt 1, sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Przyjęcie wykonanych prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez 

przedstawicieli obydwu Stron. 

3. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, na dwa dni przed terminem zaniku lub zakryciu 

robót, a Zamawiający powinien stawić się niezwłocznie w celu odbioru tych robót. W przypadku gdy 

Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu w ustalonym terminie, 

wówczas przedmiotowe prace uważa się za odebrane. 

4. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do dokonania odbioru końcowego w terminie 10 dni od daty 

zawiadomienia o gotowości do dokonania odbioru robót. 

5. Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Prawa budowlanego. 

6. W przypadku stwierdzenia podczas dokonywania odbioru robót wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się 

usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 

7 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie oferty Wykonawcy na 

mailto:warszawa@amw.com.pl
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kwotę: 

1) netto: ......................... zł (słownie: .........................) 

2) obowiązujący zgodnie z przepisami podatek VAT w kwocie: ......................... zł (słownie: .......................) 

3) brutto: ......................... zł (słownie: ..........................) 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie robót budowlanych stanowić będzie załączony protokół 

odbioru robót, podpisany przez Strony umowy. 

3. Strony umawiają się na wynagrodzenie ryczałtowe, co oznacza, że przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów prac.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w 

celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, jako wynagrodzenie 

ryczałtowe, obejmuje koszty wszystkich usług i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy według 

aktualnych zasad wiedzy technicznej,  a w szczególności: badań, prób i sprawdzeń oraz uzyskania innych 

niezbędnych do wykonania i odbioru robót protokołów i zaświadczeń, mediów, pozwoleń, uporządkowanie 

terenu w tym usunięcie pozostałości materiałów budowlanych i rozbiórkowych.  

 

§ 8 

PŁATNOŚCI 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie robót budowlanych nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury po zakończeniu robót i ich odbiorze potwierdzonym przez obie strony protokołem 

odbioru końcowego  robót, zgodnie z § 6. 

2. Fakturę należy wystawić na: 

Agencja Mienia Wojskowego 

00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26a 

Oddział Regionalny w Warszawie 

ul. Chełmżyńska 9, 04-247 Warszawa 

NIP 526-10-38-122 

3. Z zastrzeżeniem ust. 6, wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie 

do 21 dni od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz dowodami potwierdzającymi 

zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

4. Za datę płatności faktury, przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na wystawianie, wysyłanie i udostępnianie faktur, korekt oraz 

duplikatów faktur w formie elektronicznej. Wykonawca wystawia, przesyła i udostępnia faktury w formie 

elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia, czytelność oraz integralność ich treści 

utworzone w formacie elektronicznym „pdf” (Portable Document Format). Do faktury w formie elektronicznej 

Wykonawca dołączy skan podpisanego przez Strony Protokołu odbioru przedmiotu Umowy wraz                                        

z wymaganymi dokumentami.   

6. Zamawiający obowiązany jest do utrzymywania aktywnego adresu e-mail: warszawa@amw.com.pl.                         

W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłane są faktury elektroniczne, Zamawiający 

jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Wykonawcy i przesłania nowego adresu poczty 

elektronicznej do Wykonawcy, drogą elektroniczną bądź listową.  

7. W przypadku wystąpienia przeszkód o charakterze technicznym lub formalnym uniemożliwiających 

wystawianie, wysyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej, Wykonawca jest uprawniony  do 

wystawiania, wysyłania i udostępniania dokumentów w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego.   



   

7 

 

8. Każda faktura wystawiana w formie elektronicznej udostępniana jest przez okres obowiązywania Umowy. 

9. Agencja Mienia Wojskowego jest przedsiębiorstwem z sektora finansów publicznych, dlatego też, zgodnie z 

zaleceniem Ministerstwa Finansów, w celu zachowania należytej staranności i uniknięcia odpowiedzialności 

solidarnej, za nieodprowadzony do urzędu skarbowego podatek VAT przez podmioty współpracujące a będące 

podatnikami VAT, Agencja Mienia Wojskowego, niezależnie od wysokości kwoty na fakturze, będzie 

realizować wszelkie płatności z tego tytułu mechanizmem „podzielonej płatności”, zgodnie z Art. 108a  

ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) – Ustawa z dnia 11 marca 2004 (Dz. U. z 2021 r., poz. 685                         

z późn. zm.). Nie dotyczy podmiotów, które nie są płatnikami  podatku od towarów i usług (VAT). 

 

§ 9 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przedmiotu Umowy pełnią:  

1) ze strony Zamawiającego jako Inspektor Nadzoru:  ………………………………………  

tel:  ………………………..; e-mail: ………………..@amw.com.pl  

2) ze strony Wykonawcy: ………………………………..  

tel:……………… ; e-mail: …………………@...........  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przekazywania i przyjmowania wszelkich uwag  i zaleceń                      

w sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym do podpisywania protokołów,  o których mowa w 

Umowie.   

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Kodeksu Cywilnego. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania 

Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z 

umową wykonania przedmiotu umowy.  

4. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki 

finansowe wykraczające poza zakres złożonej oferty Wykonawcy i powodujących zwiększenie wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy.  

5. Każdą zmianę w składzie osób, o których mowa w ust. 1, każda ze Stron zobowiązana jest zgłosić drugiej 

Stronie w terminie 5 dni przed ich dokonaniem. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy zawierać będzie 

w swej treści wskazanie danych osobowych oraz rodzaju uprawnień posiadanych przez kierownika budowy 

przejmującego obowiązki w miejsce dotychczasowego.   

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu lecz wymaga dla 

swej skuteczności uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony.  

 

§ 10 

GWARANCJA i RĘKOJMIA 

1. Począwszy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa  w § 7, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia, zastosowane materiały                         

i wykonane roboty. Jeżeli gwarancja producenta będzie dłuższa niż 24 miesiące, Wykonawca przekaże 

dokumenty gwarancyjne producenta również na okres dłuższy, niezależnie od pozostałych dokumentów 

gwarancyjnych wystawionych przez poszczególnych producentów.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie wady w wykonaniu przedmiotu 

Umowy.  

3. Wskazane w ust. 2 wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przekazanej do siedziby Wykonawcy lub na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Wykonawcę przy 
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odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  

4. Wszelkie wady i usterki stwierdzone w okresie gwarancji, Wykonawca usuwał będzie na własny koszt bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty ich zgłoszenia. Stwierdzenie 

wystąpienia wad lub usterek oraz ich usunięcie będzie dokonane protokolarnie.  

5. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu  o czas, w którym wada 

była usuwana.  

6. Strony postanawiają, iż rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy w ten sposób, że okres obowiązywania 

rękojmi jest równy okresowi gwarancji i biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy.  

7. Strony uznają, że Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 0,5% wartości wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie 

stwierdzonych w protokole odbioru wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu, liczony odrębnie 

dla każdego takiego przypadku; 

2) W przypadku rażącego naruszenia postanowień Umowy, tj. w razie niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy w wysokości 200,00 

zł za każdy przypadek; 

3) W przypadku zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 2 Umowy, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) z tytułu rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego albo odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy (odstąpienie umowne albo ustawowe) w 

wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia niezrealizowanej części przedmiotu umowy albo 

zrealizowanej wadliwe części przedmiotu umowy; 

5) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 1000 zł; 

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000 zł; 

7) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł; 

2. Maksymalna wysokość kar umownych jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie może przekroczyć 

20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego żądania jej 

zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w żądaniu zapłaty. Zapłatę uznaje 

się za dokonaną w dniu uznania, odpowiednią kwotą, wskazanego rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do 

żądania zapłaty przez Wykonawcę odsetek ustawowych za opóźnienie, stosownie do obowiązujących 

przepisów, za każdy dzień opóźnienia. 

6. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. W przypadku 

wystąpienia opóźnienia z powodu wystąpienia siły wyższej, Strona dotknięta jej wystąpieniem niezwłocznie 
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poinformuje pisemnie drugą Stronę. Strony przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia dalszego trybu 

postępowania. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie 

obowiązujących aktach prawnych. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy (w całości bądź części) 

albo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca  narusza w sposób podstawowy 

postanowienia umowy. 

2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

a. niewykonywania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, tj. nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z Umowy, czym narusza postanowienia Umowy; 

b. wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie Umowy, 

c. zaistnienia okoliczności, ze względu których jest wątpliwe, czy Wykonawca ma możliwość realizować 

przedmiot Umowy. 

d. wydany został nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym wykonanie umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

wymienionych w ust. 2.  

4. Wszelkie wyznaczone terminy dotyczące procedowania, składania wyjaśnień, odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę nie mogą być krótsze niż 7 dni roboczych. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia terenu budowy - stan 

zaawansowania robót, stan terenu budowy i jego zabezpieczenie będzie stwierdzone protokołem spisanym na 

dzień opuszczenia terenu budowy. 

6. Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§ 13 

SPORY 

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy Strony są zobowiązane do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie roszczenia w formie pisemnej do drugiej Strony.  

2. Strony mają obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą Stronę roszczenia w 

terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę 

wpływu reklamacji do siedziby Strony. 

3. W razie odmowy przez jedną Stronę uznania roszczenia drugiej Strony, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 2, druga Strona może wystąpić na drogę sądową. 

4. Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14  

ZMIANA UMOWY 

1. Umowa może być zmieniona w niżej określonych przypadkach: 

1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
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a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej 

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 

zakończenia robót, 

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

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający ani Wykonawca, w 

szczególności będące następstwem niedostępności terenu budowy, 

c) gdy wystąpią niekorzystne, trwające dłużej niż kolejne 2 dni robocze, warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 

określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

e) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

i) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia;  

j) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od Stron umowy, które uniemożliwiłyby 

terminowe wykonanie zobowiązań, Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu 

wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da 

się przewidzieć, ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą z zachowaniem powyższego będzie się 

uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, pandemia oraz inne 

zdarzenia takie jak wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub 

jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z 

Umową, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty, a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, 

potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

k) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmiany stawki urzędowej podatku VAT, przy czym 

zmianie ulegnie kwota podatku VAT i wartość brutto. Wartość brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 ulegnie 

zmianie wyłącznie o kwotę wynikającą z urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług (VAT);  

l) konieczność wprowadzenia zmian będzie dotyczyć treści o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, 

niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących zmiany numeru rachunku 
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bankowego Wykonawcy, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych za 

potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami tel., faksu, adresu, poczty 

elektronicznej etc.  

2) Strony są uprawnione do zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających 

ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                                                

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

2) danych teleadresowych; 

3) danych rejestrowych; 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł w gotówce na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % Ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym 

usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. Koszty Zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Wady fizyczne, wynosząca 30 % wartości 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 

15 dniu po upływie tego okresu. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w Umowie.  

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 5 i 6. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 
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umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 9 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego 

Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie 

dotychczasowe Zabezpieczenie. 

11. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej 

części Zabezpieczenia. 

12. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczeniowy w postaci 

polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania 

mienia (OC deliktowa) oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej  na wymaganą sumę gwarancyjną. 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do OC deliktowej i 

OC kontraktowej musi wynosić co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). W przypadku 

ekspiracji ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, której dotyczy zamówienie, Wykonawca na 14 dni przed 

końcem obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do przedłożenia polisy na kolejny okres 

w zakresie nie gorszym niż dotychczasowa polisa. Ustalone w umowach ubezpieczenia, udziały własne lub 

franczyzy redukcyjne, potrącone z wypłaconego odszkodowania będą obciążały.   

13.  Polisa ubezpieczeniowa wskazana w ust. 12, będzie aktualna na czas prowadzenia prac i będzie stanowić 

załącznik nr 4 do Umowy. 

 

§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Żadna ze Stron nie może przenieść skutecznie praw wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody drugiej 

Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Jeżeli Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy Stronami będą 

dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, pocztą kurierską lub 

listem poleconym na adres podany w komparycji Umowy, oraz pocztą elektroniczną na adresy e-mail osób, 

wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1 Umowy oraz na adresy e-mail: warszawa@amw.com.pl, w przypadku 

Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:…………………….., w przypadku Wykonawcy.                 

O zmianie adresu  i innych danych do korespondencji Strony są zobowiązane informować się wzajemnie                     

w terminie 5 dni roboczych od daty dokonanej zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym 

po doręczeniu tej informacji drugiej Stronie. Brak zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczana 

na poprzedni adres będzie uznawana za właściwie doręczoną.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

5. Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

a) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1;  

b) oferta Wykonawcy - załącznik nr 2;  

c) kopia polisy OC Wykonawcy – załącznik nr 3;  

d) dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 – załącznik nr 4.  
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6. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
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