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WZÓR UMOWY 

 

 

Umowa Nr ................................................ 

 

W dniu .........-.........-2020 r. w Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), pomiędzy: 

Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 

posiadającym NIP 525-00-11-266, REGON 000001258, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

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

a 

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

z siedzibą w .........................................................................................................................................., 

posiadającą/ym NIP ......................................................., REGON ......................................................,  

wpisaną/ym do CEIDG/KRS pod nr ...………………………………………………………………..  

- wydruk z CEIDG/KRS stanowi załącznik do umowy, zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną/ym przez: 

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

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowe instalacji 

oświetlenia elewacji budynków dydaktycznych B i C Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, zwane dalej „robotami”, zgodnie z 

Dokumentacją Opisowo-Techniczną stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy ustalony w ust. 1 obejmuje kompleksową realizację robót określonych w 

Dokumentacji Opisowo-Technicznej oraz wszelkie niezbędne czynności mające na celu 

prawidłowe wykonanie zadania, w tym w szczególności: 

1) wykonanie wszystkich prac przewidzianych w Dokumentacji Opisowo-Technicznej, 

2) dostawę wszystkich niezbędnych materiałów, 

3) poprawienie ewentualnych błędów lub niedociągnięć w Dokumentacji Opisowo-

Technicznej – w przypadku ich stwierdzenia, 

Załącznik nr 5 do SIWZ
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4) wykonanie przy użyciu własnych materiałów prac nie przewidzianych w Dokumentacji 

Opisowo-Technicznej, które okażą się konieczne do prawidłowego wykonania zadania,  

5) sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy Opisowo-

Technicznej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, w szczególności Prawa 

Budowlanego, zgodnie z Dokumentacją Opisowo-Techniczną, na warunkach ustalonych 

niniejszą umową. 

4. Dokumenty przetargowe – oferta Wykonawcy z dnia .........-.........-2020 r. wraz ze wszystkimi 

załącznikami, uzupełnieniami, wyjaśnieniami oraz Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami/zmianami – służą pomocniczo do 

interpretacji postanowień niniejszej umowy.  

 

§ 2. 

1. Niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny harmonogram realizacji 

robót, z uwzględnieniem terminu ich zakończenia określonego w § 11 ust. 2 niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do przedłożonego przez Wykonawcę 

harmonogramu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni roboczych, a Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag 

we wskazanym terminie uważa się za akceptację harmonogramu przedłożonego przez 

Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym 

przez Zamawiającego.  

4. Określenie „dni robocze" użyte w niniejszej umowie oznacza dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni wolnych od pracy w określonych w Zarządzeniu nr 180 Rektora Uniwersytetu 

Warszawskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. opublikowanym w Monitorze UW (poz. 394 z 2019 r.). 

 

§ 3. 

1. Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami stanowiącymi przedmiot 

niniejszej umowy oraz za kontakty robocze z Zamawiającym w zakresie realizacji robót, zwaną 

dalej „Kierownikiem Robót”, którą jest:  

P. ....................................................................................., nr tel. ..................................................... 

Wykonawca oświadcza, że Kierownik Robót posiada aktualne uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
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instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia 

uznane na zasadach określonych we właściwych przepisach. 

Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót jest możliwa wyłącznie w wyjątkowych 

przypadkach, z powodu okoliczności, na które Wykonawca nie ma wpływu, lub na 

umotywowane pisemne żądanie Zamawiającego. Nowy Kierownik Robót musi posiadać 

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót budowlanych lub kierownika budowy nie 

mniejsze niż osoba, którą zastąpi. Przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków przez 

nowego Kierownika Robót Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. 

Zmiana taka nie stanowi zamiany postanowień umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu. 

2. Nie później niż w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności przy realizacji niniejszej 

umowy wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

wykazie. 

3. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby 

wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszej umowy: prace instalacyjne 

określone w załączniku do niniejszej umowy (Dokumentacja Opisowo-Techniczna).  

4. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy, na każde żądanie Zamawiającego, w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia przesłania żądania pocztą elektroniczną, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia każdej osoby, o której mowa 

w ust. 3, na temat stosunku pracy i jej zakresu (z wyłączeniem informacji o wysokości 

wynagrodzenia).  

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę we wskazanym terminie oświadczeń, o których mowa w 

ust. 4, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy albo naliczenia kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 11 niniejszej 

umowy. 

6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

7. Nie później niż w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem 

kserokopie aktualnych uprawnień budowlanych Kierownika Robót, pod rygorem odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
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§ 4. 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. Wykonawca jest upoważniony do wykonywania części prac poprzez swoich 

podwykonawców zajmujących się zawodowo tego rodzaju działalnością. Wykonawca wskaże 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i poda firmy 

podwykonawców. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na roboty budowlane, które mają być 

wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca 

poda (o ile są już znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.   

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

wymagana jest zgoda Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 

podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.  

5. Wykonawca, w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych obowiązującymi przepisami 

uprawnień do wykonywania powierzonych mu robót w ramach niniejszej umowy. Zamawiający 

może żądać dodatkowych dokumentów.  

6. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom Wykonawca odpowiada za 

działania lub zaniechania każdego z podwykonawców jak za własne.  

7. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W przypadku zmiany podwykonawcy, 

postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części zamówienia.  
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9. Zamawiający, w razie stwierdzenia naruszenia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zasad bezpieczeństwa na terenie robót lub wykonywania robót w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową, ma prawo żądać usunięcia podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy i/lub pracownika lub pracowników podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców z terenu robót. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnego 

umotywowanego zastrzeżenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich 

pracowników zostaną oni niezwłocznie usunięci z terenu robót. Wykonawca i podwykonawcy 

zagwarantują to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawcą i umowie z dalszym 

podwykonawcą.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 18 niniejszej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w 

terminie 5 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej 

zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, niespełniającej wymagań 

określonych w SIWZ oraz gdy przewidywany tam termin zapłaty jest dłuższy niż określony  

w § 14 ust. 6 niniejszej umowy. W celu wyrażenia zgody, Zamawiający może żądać 

dodatkowych dokumentów. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w drugim zdaniu, uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Niezgłoszenie w formie pisemnej 

sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie o którym mowa w drugim 

zdaniu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. W przypadku braku zgody 

Zamawiającego, Wykonawca przedłoży nową propozycję umowy, uwzględniającą uwagi 

Zamawiającego, lub wykona roboty samodzielnie.  

11. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo z 

dalszym podwykonawcą.  

12. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami 

winny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie dostarczyć 

w formie pisemnej dodatkowe informacje dotyczące podwykonawców.  
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14. Sumaryczna wartość wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych i należnych 

Wykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego 

w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.  

15. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez 

Zamawiającego zgodnie z ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą 

rozpocząć wykonywania jakichkolwiek robót.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:  

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej 

zmian, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany,  

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

17. Do płatności dla podwykonawcy stosuje się postanowienia § 14 i § 15 niniejszej umowy.  

18. Wraz z fakturą za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu listę niezapłaconych do tego dnia na rzecz podwykonawców 

wynagrodzeń za wykonane przez nich roboty wraz z pisemną informacją o ewentualnych 

sporach dotyczących wynagrodzenia pod rygorem kary umownej, o której mowa w § 22 ust. 1 

pkt 6 niniejszej umowy.  

19. W przypadku, gdyby Zamawiający był zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej 

wysokości, powiększonej o kary umowne, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 7 niniejszej 

umowy. 

20. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie szkody w majątku Zamawiającego 

spowodowane niewypłaceniem lub opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. Dla uniknięcia wątpliwości strony ustalają, że Wykonawca 

zwróci Zamawiającemu wynagrodzenia wypłacone podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom na skutek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w 

niniejszej umowie, a także wszelkie koszty postępowań sądowych lub arbitrażowych, koszty 

obsługi księgowej i prawnej związane z tymi postępowaniami.  

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu, w wyznaczonym 

terminie, wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 
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§ 5. 

1. Zamawiający wyznacza Inspektora Nadzoru, którym jest: 

P. ..................................................................................... 

2. Zamawiający wyznacza osobę upoważnioną do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie 

realizacji niniejszej umowy, w tym do odbioru od Wykonawcy wszelkich dokumentów, zwaną 

dalej „Przedstawicielem Zamawiającego”, którą jest: 

P. …………………………..………….……………….. nr tel. ...................................................... 

3. Wykonawca wyznacza osobę upoważnioną do kontaktów roboczych z Zamawiającym w 

zakresie realizacji niniejszej umowy, w tym do odbioru od Zamawiającego wszelkich 

dokumentów, zwaną dalej „Przedstawicielem Wykonawcy”, którą jest: 

P. …………………………..………….……………….. nr tel. ...................................................... 

4. Zmiana osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany niniejszej umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z dniem przesłania drugiej Stronie 

powiadomienia o takim fakcie pocztą elektroniczną. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów i 

materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę 

materiały i wyroby muszą być w I gatunku. 

2. Nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania wraz z 

kompletem atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności dotyczących tych materiałów, celem 

akceptacji i dopuszczenia do wbudowania. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od 

otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w poprzednim zdaniu, przekaże 

Wykonawcy pisemną informację o dopuszczeniu materiałów do wbudowania; Zamawiający nie 

wyrazi zgody na wbudowanie materiałów, których jakość budzi wątpliwości. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych 

materiałów. 

4. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją 

Opisowo-Techniczną i wytycznymi Zamawiającego.  

5. Technologia wykonania powinna być zgodna z wymogami producentów materiałów oraz 

Dokumentacją Opisowo-Techniczną i stosownymi przepisami branżowymi.  

6. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii 

wykonania, stosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w Dokumentacji Opisowo-
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Technicznej, propozycje te wymagają uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru i zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Ze względu na brak 

powierzchni magazynowej i miejsca do składowania przy budynku, Wykonawca zobowiązany 

jest dokonywać dostaw materiałów sukcesywnie, w miarę postępu robót, w asortymencie i 

ilościach odpowiadających bieżącym pracom.  

2. Na potrzeby realizacji prac objętych zakresem niniejszej umowy Zamawiający nieodpłatnie 

udostępni Wykonawcy pobór energii elektrycznej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie tymczasowego 

zaplecza robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie (utylizację) odpadów wytworzonych w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym w szczególności pochodzących z rozbiórki lub 

demontażu. Ze względu na brak miejsca do składowania u Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest na bieżąco, we własnym zakresie i na własny koszt, wywozić wytworzone 

odpady, celem ich utylizacji. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych 

warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów BHP na terenie robót. Wykonawca 

odpowiada za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń, 

jak również za ich stałą sprawność techniczną. 

 

§ 8. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) zorganizowanie, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza technicznego robót 

w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy, w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, 

2) dokonanie, przed rozpoczęciem prac, należytego zabezpieczenia terenu robót w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami PINB,  

3) utrzymywanie terenu robót w stanie uporządkowanym i wolnym od zbędnych przeszkód, 

wywożenie na bieżąco odpadów z rozbiórki lub demontażu, zachowanie porządku w 

obrębie prowadzonych robót, dokładne posprzątanie terenu robót i otoczenia przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, 
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4) ubezpieczenie robót przed wszystkimi stratami lub szkodami, które mogą zaistnieć w 

związku ze zdarzeniami losowymi („siłą wyższą”) lub innymi przyczynami oraz od 

odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z § 9 niniejszej umowy, 

5) zapewnienie uczestnictwa Kierowników Robót i Przedstawiciela Wykonawcy w 

cotygodniowych naradach roboczych odbywających się u Zamawiającego, z udziałem 

Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego, 

6) bezzwłoczne usuwanie usterek lub niezgodności robót z Dokumentacją Opisowo-

Techniczną wskazanych przez Inspektora Nadzoru,  

7) koordynacja robót podwykonawców,  

8) niezwłoczne zgłaszanie do obioru robót zanikających i ulęgających zakryciu; Wykonawca 

zgłasza Przedstawicielowi Zamawiającego, który niezwłocznie informuje Inspektora 

Nadzoru, 

9) niezwłoczne zgłaszanie Przedstawicielowi Zamawiającego, do decyzji, ewentualnych 

potrzeb wykonania robót zamiennych, w formie protokołu konieczności, zaopiniowanego 

przez Inspektora Nadzoru,  

10) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed 

ich zniszczeniem oraz uporządkowanie terenu robót i zaplecza łącznie z zabezpieczeniem 

pozostałych materiałów,  

11) przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorze końcowym robót, 

12) przekazanie Zamawiającemu kompletnej, podpisanej dokumentacji powykonawczej w 

formie papierowej (3 egz.) i elektronicznej (2 egz., na płytach CD/DVD), wraz z 

protokołami z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych i prób instalacji oraz 

kompletem atestów, gwarancji, certyfikatów, deklaracji zgodności dotyczących 

zastosowanych materiałów – nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru 

końcowego robót,  

13) usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

14) okazywanie na każde żądanie Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

dokumentów dopuszczających wskazane materiały do stosowania w budownictwie, 

zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,   

15) wykonanie na własny koszt wszelkich ekspertyz i badań wymaganych odrębnymi 

przepisami, oraz badań laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do 

jakości stosowanych materiałów, 

16) wykonanie całości robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych Wykonawcy 

lub podwykonawców,  



Przetarg nieograniczony nr 26/19/2020 45

17) przedłożenie Zamawiającemu, nie później niż pierwszego dnia roboczego po podpisaniu 

niniejszej umowy wykazu podwykonawców wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 

ust. 5 niniejszej umowy,  

18) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy; do 

zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek dołączyć każdorazowo projekt umowy z 

podwykonawcą, określający przede wszystkim (dotyczy to również zawarcia umowy 

podwykonawcy z dalszym podwykonawcą):  

a) nazwę, adres podwykonawcy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania,  

b) przedmiot umowy z dokładnym określeniem zakresu i wielkości,  

c) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy,  

d) termin wykonania,  

e) warunki płatności – maksymalny termin płatności akceptowalny przez Zamawiającego 

to 7 dni od daty doręczenia faktury przez podwykonawcę,  

f) stwierdzenie, że podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez pisemnej 

zgody Zamawiającego,  

g) stwierdzenie, że Zamawiający ma prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o 

płatności, bez zgody Wykonawcy,  

h) zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach 

składanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia,  

i) zobowiązanie podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od 

otrzymania płatności oświadczenia podwykonawcy podpisanego przez osobę 

upoważnioną stwierdzającego, że wymagalne roszczenia podwykonawcy zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę ze wskazaniem daty, w której Wykonawca dokonał tej 

płatności. 

2. Wykonawca oświadcza, że w pełni akceptuje fakt, że roboty będące przedmiotem niniejszej 

umowy będą realizowane na czynnym obiekcie i zobowiązuje się prowadzić roboty w sposób 

jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, umożliwiający funkcjonowanie Wydziału 

Zarządzania UW oraz w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Prace głośne i uciążliwe należy 

wykonywać w terminach i godzinach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego, 

pozostałe prace mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach 7:00-20:00; na 

umotywowany wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonywanie prac 

również w soboty, niedziele lub inne dni wolne od pracy. 
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§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktu od:  

1) wszelkich ryzyk budowlanych, w tym: wykonywanych robót, obiektów budowlanych, 

urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego związanego bezpośrednio z 

wykonywaniem robót – na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,  

2) odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z 

wykonywaniem działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszej umowy – na 

sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 

niniejszej umowy.  

2. Ubezpieczenia Wykonawca dokona na swój koszt. Kserokopię polisy lub innego dokumentu 

potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, poświadczoną za zgodność z oryginałem, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do dnia protokolarnego przekazania terenu 

robót pod rygorem naliczenia kar umownych. 

 

§ 10. 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) przekazanie terenu robót (wraz ze wskazaniem miejsc podłączenia do mediów) na czas 

realizacji robót,  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) przystąpienie do odbioru końcowego robót, 

4) zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z dniem protokolarnego 

przekazania terenu robót przez Zamawiającego, które nastąpi pierwszego dnia roboczego po 

podpisaniu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć realizację przedmiotu niniejszej umowy i zgłosić 

Przedstawicielowi Zamawiającego gotowość do obioru końcowego w terminie ........... dni od 

daty protokolarnego przekazania terenu robót, o którym mowa w ust. 1.  

3. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę po zakończeniu 

wszystkich prac oraz dokładnym posprzątaniu terenu robót i otoczenia.  
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4. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego z naruszeniem ust. 3 lub bez 

przekazania dokumentów wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy, jest 

bezskuteczne. 

 

§ 12. 

1. Odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego dokona powołana 

w tej sprawie komisja, przy udziale Inspektora Nadzoru. 

2. W terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego Zamawiający dokona odbioru robót lub zgłosi zastrzeżenia.  

3. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, stwierdzonych podczas odbioru końcowego, 

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych usunie nieprawidłowości i ponownie zgłosi gotowość 

do odbioru końcowego.  

4. Zamawiający ponownie przystąpi do czynności odbiorowych, które zakończy w terminie 3 dni 

roboczych. W przypadku stwierdzenia, że nie usunięto nieprawidłowości, Zamawiający będzie 

naliczał Wykonawcy kary za każdy dzień opóźnienia, w wysokości określonej w § 22 ust. 1  

pkt 14 niniejszej umowy, począwszy od upływu terminu określonego w ust. 3 powyżej, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości pod rygorem 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego podpisanym przez komisję Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

6. Za datę odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy uważa się datę podpisania protokołu 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

7. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez 

Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, w szczególności w 

przypadku wykrycia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru. 

 

§ 13. 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, które 

zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi: .................................................... zł (słownie:   

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

.................................................................................................................................) brutto, w tym: 

- wartość netto: .................................................... zł (słownie: ....................................................... 

........................................................................................................................................................),  
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- podatek VAT: .................................................... zł (słownie: ....................................................... 

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

2. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty wszystkich robót wynikających z § 1 

niniejszej umowy, wraz z wartością materiałów oraz pozostałymi kosztami robót i usług 

wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 14. 

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, z uwzględnieniem 

pozostałych postanowień niniejszego paragrafu oraz postanowień zawartych w § 15 niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest przedłożenie Zamawiającemu 

dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca do wystawionej 

faktury winien dołączyć zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców biorących 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich 

faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, kopie polecenia przelewu 

na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawców oraz oryginały oświadczeń 

wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie.  

3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający zatrzyma z faktury Wykonawcy część wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 

niniejszej umowy równą podwójnej wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego 

wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, potwierdzonego w szczególności dowodem zapłaty 

lub prawomocnym wyrokiem sądu.  

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający wstrzymuje odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z jego wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 1 

wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wymagalnego i należnego na 

podstawie umowy, której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu 

ustosunkowania się do roszczeń.  



Przetarg nieograniczony nr 26/19/2020 49

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

7. 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 zamówienia. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej, w wyznaczonym terminie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 7.  

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, 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 dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty.  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 15. 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonana przelewem z rachunku 

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 
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……………………….……………………………………………………………………………, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie 

z niniejszą umową faktury wraz z kompletem dokumentów określonych w § 14 ust. 2 niniejszej 

umowy. 

2. Jeżeli faktura będzie zawierać błędy, Zamawiający zwróci fakturę Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia końcowego robót najpóźniej w terminie 7 

dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, przy czym 

Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie z podwykonawcami nastąpiło przed 

ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie same 

warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte były w umowach 

podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami.  

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą płatności.  

5. Przedłożenie faktury bez wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową 

dokumentów (o których mowa w § 14 ust. 2) nie powoduje powstania obowiązku dokonania 

płatności przez Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana w terminie liczonym od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu kompletu wymaganych dokumentów.  

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury lub wymaganych załączników 

konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i 

usług. 

8. Wykonawca potwierdza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 1 jest rachunkiem 

rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego.  

9. Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w 

wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), prowadzonym przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”. 

10. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu 

jego rachunku bankowego z Wykazu lub o utracie charakteru czynnego podatnika podatku od 

towarów i usług. 

11. Zamawiający ma prawo w terminie płatności, o którym mowa w ust. 1 zweryfikować 

ujawnienie w Wykazie wskazanego przez Wykonawcę rachunku bankowego, o którym mowa w 

ust. 1. Jeżeli wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie będzie zawarty i 

uwidoczniony w Wykazie na dzień zlecenia przelewu, Zamawiający ma prawo do zapłaty 
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należności na wybrany przez Zamawiającego inny rachunek bankowy Wykonawcy, który 

widnieje w Wykazie. W przypadku, jeśli w Wykazie nie będzie żadnego rachunku bankowego 

Wykonawcy, wtedy Zamawiający przekaże środki na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na wystawionej fakturze pomimo jego braku w Wykazie, pod rygorem ujemnych 

skutków finansowych określonych w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 

12. Zamawiający przy dokonywaniu płatności zastosuje mechanizm podzielonej płatności, o 

którym mowa w  ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

13. W przypadku błędnego określenia sposobu opodatkowania podatkiem od towarów i usług 

Wykonawca poniesie koszty podatku od towarów i usług oraz odsetek od zaległości 

podatkowych, które powstały w stosunku do Zamawiającego na skutek błędnego 

opodatkowania VAT. Powyższe dotyczy zarówno przypadku, gdy Zamawiający odliczył 

podatek VAT, który nie powinien zostać odliczony ze względu na jego błędne naliczenie przez 

Wykonawcę, jak również przypadku, w którym Zamawiający na skutek błędu Wykonawcy 

rozliczył za Wykonawcę podatek należny. 

14. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na osobę 

trzecią oraz dokonywać potrąceń wierzytelności własnej z wierzytelnością Zamawiającego. 

15. Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 16. 

1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji i rękojmi, 

licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót przez 

Zamawiającego. Rękojmia i gwarancja obejmuje również zastosowane materiały. 

2. Wady i/lub usterki stwierdzone i zgłoszone przez Zamawiającego w okresie rękojmi lub 

gwarancji będą usuwane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych, przy czym Wykonawca 

zobowiązany jest przystąpić do usuwania wady/usterki nie później niż w pierwszym dniu 

roboczym po zgłoszeniu przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy wady/usterki z przyczyn 

obiektywnych – zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiającego, nie dadzą się usunąć w 

powyższym terminie, zostaną usunięte w najkrótszym możliwym terminie uzgodnionym przez 

Strony. 

3. W przypadku opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad/usterek przez Wykonawcę, 

Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi – na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

W takim przypadku koszt usunięcia usterek Zamawiający może pokryć z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę i/lub z wzajemnych 
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wierzytelności oraz naliczyć kary umowne, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 15 niniejszej 

umowy. 

4. Usunięcie wad/usterek w sposób przewidziany w ust. 3 nie ma wpływu na uprawnienia 

Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia do 

Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 

wykonania w wysokości ..................................................... zł (słownie: ........................................ 

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

służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może potrącać należne kary 

umowne. Część kar umownych nieznajdująca pokrycia w zabezpieczeniu będzie dochodzona na 

zasadach ogólnych. 

3. Zwrot niewykorzystanej części zabezpieczenia, pomniejszonej o 30% jego wysokości, nastąpi w 

terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

4. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie u Zamawiającego na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi. Kwota ta – jeżeli nie zostanie 

wykorzystana – zostanie zwrócona nie później niż 15. dnia po upływie okresu gwarancji lub 

rękojmi. 

5. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy wniesionego 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, po 

pomniejszeniu o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. Zwrot nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

w § 15 ust. 1 niniejszej umowy, chyba że Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemny wniosek, 

w którym wskaże inny rachunek bankowy do zwrotu zabezpieczenia. 
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§ 18. 

Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod 

rygorem nieważności.  

 

§ 19. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie stawił się na protokolarne przekazanie terenu robót, o którym mowa w § 11  

ust. 1 niniejszej umowy, 

2) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu pisemnego harmonogramu realizacji robót w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub nie rozpoczął robót w terminie 

określonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

3) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu w terminie określonym w § 6 ust. 2 niniejszej 

umowy, wykazu materiałów do wbudowania wraz z kompletem atestów, certyfikatów, 

deklaracji zgodności dotyczących tych materiałów, 

4) Kierownik Robót lub Przedstawiciel Wykonawcy więcej niż dwukrotnie nie stawił się na 

cotygodniowej naradzie roboczej u Zamawiającego, 

5) zachodzą okoliczności , o których mowa w § 3 ust. 5 lub § 3 ust. 7 lub § 4 ust. 7 lub § 12 ust. 4 

niniejszej umowy,  

6) Wykonawca przerwał wykonanie robót i nieusprawiedliwiona przerwa trwa dłużej niż 3 dni 

robocze,  

7) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje swoich obowiązków 

zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,  

8) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne,  

9) opóźnienie zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy przekroczyło 14 dni, 

10) więcej niż dwukrotnie wystąpiła konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

kwoty brutto, o której mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, 

11) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 

oświadczeniach lub dokumentach, 

12) zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, stosownie do postanowień art. 145 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 20.  

Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny 

odmawia przystąpienia do odbioru robót. 

 

§ 21. 

Koszty zabezpieczenia przerwanych robót potwierdzonych protokolarnie przez Strony umowy, 

pokrywa ta Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. Protokół inwentaryzacji 

sporządzony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego i podpisany przez Strony umowy 

będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót. 

 

§ 22. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:  

1) za opóźnienie w odbiorze terenu robót – w wysokości 1,5% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień 

opóźnienia,  

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy – w wysokości 1,5% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień opóźnienia, 

3) za powstanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w 

wysokości 1,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień przerwy potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,  

4) za opóźnienie w przedłożeniu dokumentów ubezpieczeniowych określonych w § 9 

niniejszej umowy – w wysokości 2.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,  

5) za brak zgłoszenia podwykonawcy – w wysokości 5.000,00 zł za każdego 

niezgłoszonego podwykonawcę,  

6) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 18 niniejszej 

umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

7) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek niewypłacenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  
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8) za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony od 

następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę,  

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 zł za każdy 

przypadek,  

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 

zł za każdy przypadek,  

11) za nieprzedłożenie oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy – w 

wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek,  

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 

10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy przypadek,  

13) za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren robót przed 

przedłożeniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 

lub jej projektu – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji 

kiedy wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy spowodowane było 

koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie,  

14) za opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w 

wysokości 1,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 13 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

15) za opóźnienie w usunięciu lub przystąpieniu do usuwania wad/usterek ujawnionych w 

okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,  

16) za niestawienie się Kierownika Robót lub Przedstawiciela Wykonawcy na 

cotygodniowej naradzie roboczej u Zamawiającego – w wysokości 2.000,00 zł za 

każdy przypadek, z wyjątkiem sytuacji kiedy niestawiennictwo spowodowane było 

nagłą przyczyną losową, 

17) za odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego  

w § 13 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokości:  

1)  za opóźnienie w przekazaniu terenu robót – w wysokości 1,5% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,  
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2) za odstąpienie lub rozwiązanie niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 

§ 13 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności, bez osobnego 

wezwania do zapłaty. O ile kary umowne nie zostaną potrącone z bieżących należności 

Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania umowy. 

 

§ 23. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, patentowych, znaków 

ochronnych itp. odnoszących się do zastosowanych rozwiązań, sprzętu, urządzeń, technologii i 

materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 

 

§ 24. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  

2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty złożonej 

w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 25. 

1. Strony wskazują adresy poczty elektronicznej do wzajemnych kontaktów roboczych w zakresie 

realizacji niniejszej umowy: 

• Wykonawca: ………………………………………………………………………………….. 

• Zamawiający: ………………...……………………………………………………………….. 

2. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej 

zmianie swoich danych teleadresowych. 

3. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 2, pisma 

wysłane na dotychczasowy adres lub adres e-mail uważa się za doręczone. Zamawiający 

ponadto wyśle pismo na adres Wykonawcy ujawniony w CEIDG lub KRS. 
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§ 26. 

W przypadku sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, Strony będą dążyły do ich 

polubownego rozstrzygnięcia. Jeżeli polubowne rozstrzygnięcie nie dojdzie do skutku, spory 

rozstrzygać będzie  sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 27. 

Rozwiązanie lub wypowiedzenie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej z podaniem 

uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

 

§ 28. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 

 

Załączniki do umowy: 

- Dokumentacja Opisowo-Techniczna  

- wydruk z CEIDG/KRS Wykonawcy 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 


