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WZÓR UMOWY  
 
 
zawarta w dniu ………………… 2016 r. pomiędzy: 
Gminą Miejską Ciechanów z siedzibą w Ciechanowie Pl. Jana Pawła II 6, REGON 
1303777824, NIP 566-187-65-36, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
Zastępcę Prezydenta Miasta Ciechanów – Joannę Potocką – Rak działającą na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Miasta Ciechanów nr 109A/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ewy Szelugi 
 
a 
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 
…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy 
……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod 
nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 
wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON 
……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana 
przez :  
 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 
…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym 
w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, 
zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2 :  
 
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), 
SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.) …………………… Spółka Jawna z siedzibą w 
…………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, 
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP 
……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy 
……………………, reprezentowana przez :  
 
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), 
przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
…………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 
……………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
……………………, pod numerem ……………………; NIP ……………………, REGON 
……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany 
przez :  
 
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) …………………… zamieszkały w …………………… (kod 
pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………… i 
…………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), 



2 
 

przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
przez …………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… 
(kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 
REGON……………………, zwani w dalszej części umowy ……………………, 
reprezentowani przez :  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
 
Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”, 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  
 późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp” i § 8 Regulaminu Udzielania Zamówień  
o wartości nieprzekraczającej równości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Ciechanów 
wprowadzonym Zarządzeniem  nr 77/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 15 czerwca 
2015 r.  

§ 1. 
Definicje 

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć: 
1) przedmiot umowy – zakres rzeczowy określony w dokumentacji technicznej, do którego 

wykonania zobowiązany jest Wykonawca, 
2) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 

z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy, 
3) odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania części przedmiotu umowy. 

Protokół odbioru częściowego stanowi jedynie podstawę do fakturowania przejściowego 
robót i nie jest on potwierdzeniem przejęcia przez Zamawiającego od Wykonawcy części 
robót, 

4) odbiór końcowy – protokolarne przekazanie przedmiotu umowy, z udziałem Stron 
umowy i w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania, po pozytywnym zakończeniu 
odbiorów częściowych, 

5) wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanie niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
z obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą 
techniczną, normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, 

6) usterka – wada w niewielkim stopniu zmniejszająca wartość wykonanych robót, której 
usunięcie jest łatwe i możliwe do wykonania w krótkim terminie i niewielkim kosztem,  

7) gwarancja, gwarancja jakości – dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia 
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę 
na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone 
przez gwaranta, 

8) dokonanie odbioru końcowego robót – pisemne oświadczenie Zamawiającego 
o dokonaniu odbioru w protokole odbioru końcowego robót, podpisanym przez 
przedstawiciela  Zamawiającego i Wykonawcę, 

9) siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, 
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy na stałe lub na pewien 
czas, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności; 

10) dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego. 
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§ 2. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotę budowlaną polegającą na 
budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych  do  Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 
ulicy Reutta 13 w Ciechanowie.  

2. Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy znajduje się  
w  dokumentacji technicznej, która zostanie przekazana Wykonawcy. 
 

§ 3. 
Obowiązki Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, 
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, 
3) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 5 dni roboczych od daty  

zgłoszenia ich wykonania, 
4) dokonanie odbioru końcowego robót, 
5) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane protokolarnie roboty. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) protokolarne przejęcie terenu budowy, 
2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie dokumentacji 

powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) 

3) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, 
4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną, 
5) wykonanie robót wchodzących w skład przedmiotu umowy z własnych materiałów 

i przy użyciu sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w okresie trwania umowy, 
6) wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających 

z przepisów bhp i ppoż., 
7)  utrzymanie porządku na terenie budowy w trakcie realizacji robót, a po zakończeniu 

robót, usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, 

8) likwidacja szkód  powstałych w  wyniku działań Wykonawcy, 
9) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejącej infrastruktury w toku realizacji –  

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 
10) doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody do terenu budowy oraz  

ponoszenie kosztów zużycia energii i wody dla celów budowy, 
11) powstałe w trakcie wykonywania robót: 

a) materiały drogowe pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego 
wbudowania, Wykonawca złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

b) ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać zutylizowane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów; 

c) ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany na terenie inwestycji lub 
innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

d) wyrównanie istniejącego terenu może wiązać się z koniecznością zakupu 
i dowozu gruntu. 
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12) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją 
powykonawczą oraz materiałami takimi jak: certyfikaty, sprawozdania z badań, 
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, itd. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że użyte przez niego materiały odpowiadać będą obowiązującym 
wymaganiom technicznym, posiadają wymagane prawem: atesty, certyfikaty, deklaracje 
zgodności, aprobaty techniczne i spełniają obowiązujące normy, są wolne od wad 
fizycznych i prawnych. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy wykonujący przedmiot umowy posiadają, 
odpowiednie do zakresu umowy, kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenie. 
Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma 
on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na 
dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoba (-y), która (-e) takiej zgody nie 
wyrażą(-ją) nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

5.   Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy przechodzi na niego pełna 
odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, będących skutkiem prowadzonych 
robót w toku wykonywania niniejszej umowy i dotyczących pracowników 
Wykonawcy, jak i osób trzecich przebywających na terenie budowy, 

2) szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami jak: zniszczenie materiałów, 
sprzętu i innego mienia, 

3) szkody związane ze zniszczeniem mienia osób trzecich, spowodowane zaniedbaniem 
Wykonawcy. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót  
i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie gotowość do odbioru robót będących 
przedmiotem umowy oraz do przekazania Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dokonanie 
odbioru końcowego, dokumentacji technicznej, certyfikatów na użyte materiały, wszelkich 
protokołów sporządzonych podczas robót, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej oraz na płycie CD (zapis w formacie doc. 
i pdf.), a także oświadczenia Wykonawcy o zgodności wykonania robót i użytych 
materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

8. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania robot, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

 
§ 4. 

Oświadczenie Wykonawcy 
Wykonawca oświadcza, że:  
1) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód  

i strat związanych i wynikłych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy; 
2) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się 
na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie 
budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu 
umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych 
– w tym wywołanych ingerencją osób trzecich - opóźnień w wykonywaniu przedmiotu 
umowy jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek; 

3) po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności z warunkami lokalnymi - 
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posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości, w tym 
zasoby ludzkie i sprzętowe oraz uprawnienia konieczne dla prawidłowego i terminowego 
wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać przedmiot umowy na 
warunkach określonych w umowie; 

4) wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 
techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, właściwymi normami 
i odpowiednimi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo budowlane,  
w terminie określonym zgodnie z postanowieniami § 5 umowy; 

5) zobowiązuje się do organizacji i realizacji na własny koszt dostaw urządzeń i materiałów 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, składowania zgodnie ze sztuką 
budowlaną i wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących bhp i ochrony p.poż. 

 
§ 5. 

Termin wykonania przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 2  

w terminie do dnia 12.12.2016 r.                                   
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się: 

1) dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, o których mowa w § 2 oraz 
przekazaniem Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących przedmiotu 
umowy znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy,  

2) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy Pb oraz przekazanie jej Zamawiającemu.  

 
§ 6. 

Odbiory 
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych wykonanych  

w ramach przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty budowlane 
zanikowe.  

2. W odbiorze końcowym uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego (kierownik 
budowy/kierownicy robót) i Wykonawcy. 

3. Fakt dokonania czynności odbioru przedmiotu umowy Strony umowy potwierdzają   
      przez  podpisanie protokołu końcowego.  
4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot odbioru oraz niezbędnych do 
dokonania odbioru końcowego, a w szczególności przedstawienie Zamawiającemu: 
a) gwarancji, 
b) aprobat technicznych, certyfikatów, atestów, 
c) deklaracji zgodności z Polskimi Normami lub EU, 
d) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku  

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 
e) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 
f) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisów ustawy Pb. 

5. Odbiory częściowe zostaną przeprowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego 
w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru. 

6. Do odbioru końcowego robót Zamawiający przystąpi w terminie do 7 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

7. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest 
zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie winno być dokonane  
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z zachowaniem formy pisemnej, a termin, o którym mowa w pkt. 7 biegnie od dnia 
doręczenia Zamawiającemu tego zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający 
wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym 
w pkt. 7, mimo prawidłowego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do 
odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu z wykonaniem zobowiązania 
wynikającego z umowy. 

9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 
przechodzi na Zamawiającego od dnia dokonania odbioru końcowego robót, 
z zastrzeżeniem pkt.12. 

10. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku 
prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że: 
a) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia § 1 pkt 5), 
b) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej   

umowie, 
c) roboty budowlane nie zostały zakończone. 

  - w takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu. 
11. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się 

do usunięcia, Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin lub żądać obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do poniesionych 
szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

12. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek 
w rozumieniu postanowienia § 1 pkt 6), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 
na ich usunięcie - w takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w opóźnieniu. 
W takim przypadku w protokole końcowym wpisuje się zastrzeżenia dotyczące 
usterek. Usunięcie usterek Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu,  
a Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia dokonuje 
komisyjnego przeglądu usunięcia usterek, z którego sporządzony zostaje protokół 
usunięcia usterek. W takim przypadku ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu 
umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek. 

13. O wszelkich wadach przedmiotu umowy, a zwłaszcza wynikłych w trakcie realizacji 
inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej, Zamawiający jest zobowiązany 
niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę. 

 
§ 7. 

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………… zł brutto, (słownie: 
……………………………………………………………),  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne i obejmuje ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszelkich kosztów związanych z realizacją 
zamówienia stanowiącego przedmiot umowy, a także przewidzenie innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana ta 
wynikałaby z niestarannego obliczenia ceny oferty. W przypadku pominięcia przez 
Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robót lub kosztów i ich 
nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem 
Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie  
o dodatkowe wynagrodzenie. 
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4. Wykonanie wszelkich dodatkowych czynności nie uwzględnionych w ofercie, lecz 
niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, nie 
będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT 
sporządzonej w oparciu o protokół odbioru końcowego w terminie 21 dni od daty 
złożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT – na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze. Za datę płatności określa się dzień odciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca dostarczy fakturę VAT do siedziby Zamawiającego, po wykonaniu 
przedmiotu umowy, jednak nie później niż do dnia 21.12.2016 r. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbiorowych występujących usterek  
podstawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 5, będzie podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego protokół usunięcia usterek. 

8. Fakturę należy wystawić na adres Zamawiającego: Gmina Miejska Ciechanów, 06-400 
Ciechanów Plac Jana Pawła II 6, NIP 566-187-65-36. 

9. Strony nie przewidują waloryzacji cen.  
 

§ 8. 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 
umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na okres 60 miesięcy gwarancja rozpoczyna swój bieg w dniu 
dokonania odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego 
usterek od dnia podpisania protokołu usunięcia usterek. 

3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady lub usterki zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na 
cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy albo, jeżeli wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady i usterki powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki, 
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek 
Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca 
uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad i usterek. 

7. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub usterki albo stwierdzenia takiej wady lub usterki 
w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wady lub usterki, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  

lub wad powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych 
od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego – chyba, że Zamawiający ustali dłuższy 
termin. 

9. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad, 
Zamawiający może powierzyć ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie 
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trzeciej – wykonanie zastępcze. 
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie gwarancji, 

jeżeli reklamował wadę przed końcem okresu obowiązywania gwarancji lub gdy wada 
została nieskutecznie usunięta w okresie gwarancji. 

11. Dla wad usuniętych w okresie gwarancji, termin obowiązywania gwarancji dla tego 
zakresu robót biegnie od nowa, poczynając od daty odbioru robót naprawczych. 

12. Strony ustalają, że wszelkie koszty poniesione przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem zastępczym Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy 
lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
§ 9. 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie, o którym mowa 
§ 5 niniejszej umowy, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od 
umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu, o którym mowa § 5 niniejszej umowy. 
W takim przypadku zostaną naliczone stosowne kary umowne za odstąpienie od umowy  
z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień 
umowy przez Wykonawcę. Do rażących naruszeń postanowień zalicza się 
w szczególności: 
a) nieuzasadnione wstrzymywanie prac budowlanych na okres dłuższy niż 14 dni, 
b) niewywiązywanie się z chociażby jednego z obowiązków wskazanych w § 3 ust. 2 

umowy. 
Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia z ww. przyczyn w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniających z skorzystanie z prawa 
odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn w niej wskazanych, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej 
wpisem w protokole odbioru. 

5. Odstąpienie od umowy musi nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

§ 10. 
Kary umowne 

1. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego albo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień   
z opóźnienia. 

3. W przypadku opóźnienia w usuwaniu usterek lub wad w okresie gwarancji lub rękojmi, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie usterek lub wad. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad robót budowlanych. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach Kodeksu cywilnego. 

6. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

8. Zastępcze usunięcie wad lub usterek, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które naliczane są od dnia wyznaczonego jako termin usunięcia wad lub 
usterek do dnia zakończenia ich  zastępczego usuwania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie spowodowanego winą 
Wykonawcy, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania 
udokumentowanej części przedmiotu umowy po dokonaniu inwentaryzacji wykonanych 
prac przez przedstawicieli Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. 

 
§ 11. 

Zmiany umowy 
 

1. W trakcie realizacji umowy przewiduje się możliwość zmiany jej postanowień, jeżeli będą 
one korzystne dla Zamawiającego lub będą nieistotne [istotność zmiany należy 
poczytywać przede wszystkim z uwzględnieniem przepisu art. 44 ust 3 z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz 885 z późn. zm.)] lub będą stanowiły 
zmianę w szczególności w zakresie: 
1) zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku: 

a) zgłoszenia przez Zamawiającego istotnej zmiany, na podstawie której 
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, przez co niemożliwe jest dotrzymanie 
terminu o którym mowa w § 5 Umowy, 

b) wstrzymanie realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego nie 
wynikające z winy Wykonawcy, 

2) wszelkich zmian, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania Umowy  
i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana 
przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem lub 
opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania ewentualnej zmiany w Umowie jest złożenie wniosku przez stronę 
inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian wraz ze 
wskazaniem dowodów, opis wypływu zmiany na termin wykonania Umowy. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 

przysługującej mu z tytułu realizacji umowy osobie trzeciej, pod rygorem nieważności. 
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3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy mające związek z realizacją 
Przedmiotu umowy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. 

dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
 
       ZAMAWIAJACY                                                                          WYKONAWCA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


