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

                                                                                                pieczęcie imienne i podpisy osób 

                                                                                  uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

Rozdział II 
Wzór umowy                                               
 

UMOWA  NR ……………. 

 

W dniu  .............. -  ....... -2016 r. W Warszawie, w wyniku przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z późn. zm.), 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 ……………………………………………………………………………………………….. posiadającym  

NIP ……………………………….., REGON ……………………….., zwanym dalej "Wykonawcą", 

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………… 

została zawarta umowa następującej treści:  

§1  

Przedmiotem umowy jest na wykonanie okresowej kontroli, zgodnie z art. 62 Ustawy prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1118, art. 62 z późn. zm.), stanu technicznego i przydatności 

do użytkowania budynków Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy 

Szturmowej 1/3 w Warszawie    

§ 2  

1. Przedmiot umowy ustalony w § 1 obejmuje sprawdzenie stanu technicznego: 

1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 

atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 

użytkowania obiektu tj,: 

a) warstw fakturowych i elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, 

gzymsy) oraz   balustrad 

b) wejść do obiektu wraz z pochylniami dla niepełnosprawnych 

c) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu obiektu, 
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d) okien i przeszkleń elewacji 

e) elementów odwodnienia i obróbek blacharskich pokryć dachowych, 

f) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany obiektu, 

g) podłóg i powłok malarskich w przestrzeniach ogólnodostępnych (salach 

dydaktycznych, ciągach komunikacyjnych, sanitariatach) 

h) elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji w przestrzeniach 

ogólnodostępnych; 

2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj, 

a) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej wodę deszczową i 

ścieki z obiektu, 

b) ekranów dźwiękochłonnych 

c) instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i ciepłej wody  

                       użytkowej w tym: 

- węzłów cieplnych wraz z zainstalowanymi urządzeniami i układem 

automatycznej regulacji, 

- sieci rozdzielczych wraz z zainstalowanymi urządzeniami i układem 

automatycznej regulacji, 

- układów regulacji ciepła wewnątrz pomieszczeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów w przestrzeniach ogólnodostępnych. 

d) instalacji chłodu ze szczególnym uwzględnieniem elementów w 

przestrzeniach ogólnodostępnych. 

e) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu, 

2. Przedmiot umowy ustalony w ust. 1 obejmuje przeprowadzenie szczegółowej i 

kompleksowej kontroli każdego z trzech budynków oraz sporządzenie i przekazanie 

Zamawiającemu pełnej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli / dalej „dokumentacja 

pokontrolna/, a także wykonanie ewentualnych czynności nieprzewidzianych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, które okażą się konieczne do prawidłowego wykonania zadania. 

3. Dokumentacja pokontrolna opracowana w ramach niniejszej umowy zostanie 

sporządzona w języku polskim i będzie dostarczona Zamawiającemu w 2 (dwóch) 

egzemplarzach papierowych, podpisanych przez osoby, o których mowa w § 6. ust. 1 

niniejszej umowy oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD), możliwej do 

odczytania i drukowania. 
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4. W każdym przypadku, gdy efektem prac Wykonawcy lub jego podwykonawców będzie 

utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub inne 

rozwiązanie podlegające ochronie przewidzianej w przepisach szczególnych, autorskie 

prawa majątkowe do tego utworu (rozwiązania) przechodzą w całości na Zamawiającego 

z chwilą podpisania protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy, na polach 

eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za nabycie praw, o których mowa w ust. 

4, od podwykonawców przedmiotu niniejszej umowy. Ewentualne koszty nabycia tych 

praw Wykonawca ponosi we własnym zakresie. 

6. Przeniesienie na Zamawiającego wszelkich praw określonych w niniejszym paragrafie 

następuje w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

§ 3 

1. Wszelkie materiały, sprzęt i narzędzia do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

zapewnia Wykonawca na swój koszt. 

2. Wszelkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie Wydziału Zarządzania UW. 

§ 4  

1. Wymagany termin realizacji zamówienia  wynosi ……..dni od daty  podpisania umowy. 

2. Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z dniem jej 

podpisania 

3. Harmonogram wykonania czynności objętych niniejszą umową, a zwłaszcza czynności 

wymagających wyłączenia z pracy poszczególnych instalacji, Wykonawca zobowiązany 

jest uzgodnić z Zamawiającym w trybie roboczym, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej 

umowy. 

4. Protokoły z wykonania przedmiotu umowy zostaną przedstawiony przez Wykonawcę  

Zamawiającemu do akceptacji w terminie 30 dni od jej zawarcia. W terminie 7 dni 

Zamawiający może przedstawić swoje umotywowane uwagi, lub zaakceptować  

protokoły. 

5. W przypadku, gdy protokoły zawierać będą błędy, braki, niejasności, sprzeczności lub 

inne wady, zostaną one poprawione przez Wykonawcę w terminie 10 dni . 

6. W przypadku gdy zaoferowane do odbioru przez Wykonawcę protokoły spełniają 

wymogi określone w umowie lub Zamawiający nie wniesie umotywowanych zastrzeżeń 
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w określonym w ust. 4 terminie. Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia 

odbioru projektu stosownym protokołem i zapłaty wynagrodzenia ustalonego niniejszą 

umową 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z dołożeniem 

należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez 

niego działalności, dążąc do zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny stanu 

technicznego kontrolowanych budynków i ich przydatności do użytkowania. 

2. W przypadku powierzenia wykonania części zakresu niniejszej umowy podwykonawcy, 

Wykonawca będzie odpowiadał za jego działania jak za swoje własne. 

§ 6  

1. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przydzielić osoby 

wymienione w wykazie złożonym w ofercie przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 

natychmiastowym oraz naliczeniem kary umownej, o której mowa w §11 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym dniu roboczym po dniu 

zawarcia niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu dokumenty stwierdzające 

posiadanie przez osoby, o których mowa w ust.1 wymaganych uprawnień 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących konieczność przydzielenia innej 

osoby niż wymienione w wykazie złożonym w ofercie lub dokonania zmiany pracownika 

w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przydzielić osobę o nie 

niższych kwalifikacjach niż pracownik, w miejsce którego nowa osoba ma zostać 

przydzielona, z uwzględnieniem ust. 4 

4. Przed przydzieleniem nowego pracownika Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje tego pracownika i uzyskać 

zgodę Zamawiającego na dopuszczenie proponowanego pracownika do wykonywania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

§ 7  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
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wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Informację o odstąpieniu 

od umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie 

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od  niniejszej umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w następujących  przypadkach: 

1) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień niniejszej 

umowy  

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy przekroczyło 7 dni 

3) Wykonawca pomimo wezwania uchyla się od usunięcia wad w przekazanej 

dokumentacji pokontrolnej 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, o czym 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego.  

W takim przypadku Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o 

rozwiązaniu umowy z podaniem uzasadnienia. 

§ 8  

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe, które zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy wynosi  

……………………………………zł / słownie: ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..zł brutto 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie podlega waloryzacji 

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu 

Protokołu odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiającego.  

§ 9  

1. Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zostanie potwierdzony protokołem podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli stron. 

2. Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia rażących 

uchybień w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, do czasu ich usunięcia przez 

Wykonawcę. 

3. Wszelka dokumentacja służąca prawidłowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 

udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego, zostanie zwrócona Zamawiającemu w 

stanie niepogorszonym, przy podpisywaniu protokołu odbioru przedmiotu niniejszej 

umowy lub na wcześniejsze żądanie Zamawiającego. 
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4. Dokumentacja pokontrolna opracowana w ramach niniejszej umowy objęta jest 24-

miesięczną rękojmią za wady, biegnącą od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru , o którym mowa w ust. 1. 

5. W okresie od zawarcia niniejszej umowy do zakończenia okresu rękojmi za wady 

przekazanej dokumentacji pokontrolnej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swoich danych teleadresowych. W 

przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę tego zobowiązania pisma wysłane na 

dotychczasowy adres lub nr faksy uważa się za doręczone. 

§ 10 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze. 

2.  Za dzień dokonania płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

3. W przypadku zwłoki w płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego 

ustawowymi odsetkami za zwłokę.  

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową, 

w wynagrodzeniu zostanie uwzględniona stawka podatku VAT obowiązująca w dniu 

powstania obowiązku podatkowego. W związku ze zmianą stawki podatku VAT, kwoty 

netto określone w ofercie przetargowej Wykonawcy pozostają niezmienne, natomiast 

wynagrodzenie brutto może ulec zmianie. 

5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią oraz dokonywać poręczeń 

§11  

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy jednej ze stron umowy, 

drugiej przysługuje kara umowna w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 

154 ustawy PZP, o czym mowa w § 7 ust 1 niniejszej umowy.  

2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od wymaganego 
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terminu realizacji  zamówienia określonego w §4 pkt. 1 umowy. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji pokontrolnej Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad  

3. Kary umowne mogą być potrącane z wzajemnych wierzytelności. 

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych 

§ 12 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe przy 

wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy 

2. Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego o uszkodzeniu 

lub szkodach, o których mowa w ust.1 i pokryć wszelkie koszty związane z ich 

usunięciem. 

3. Za przeszkolenie w zakresie BHP osób wykonujących czynności wynikające z niniejszej 

umowy oraz za ewentualne wypadki przy pracy odpowiada Wykonawca. 

4. W przypadku powierzenia wykonania czynności wynikających z niniejszej umowy 

podwykonawcy, Wykonawca będzie odpowiadał za jego działania jak za swoje własne. 

                                                             § 13 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na czas obowiązywania niniejszej umowy 

ubezpieczenie od; 

1) odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem niniejszej umowy na sumę nie mniejsza niż 200 000,00 zł/dwieście 

tysięcy zł/ 

2) odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich 

3) zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót i obiektów, 

materiałów i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem prac podczas 

realizacji niniejszej umowy 

4) zniszczenia własności prywatnej spowodowanego działaniem lub zaniechaniem 

Wykonawcy 

2. Pod rygorem odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego ze skutkiem 
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natychmiastowym oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w   §11 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy , Wykonawca zobowiązany jest w pierwszym dniu roboczym po dniu 

zawarcia niniejszej umowy przedłożyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument 

ubezpieczeniowy potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia w zakresie 

określonym w ust. 1 

3. Każda z osób wykonujących prace objęte zakresem niniejszej umowy musi być 

ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

§ 14 

1. Wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy zabezpieczenie 

należytego jej wykonania w wysokości …………………….zł /słownie:……………………………… 

………………………………………………………………………………………zł / 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 nastąpi w terminie 30 dni od ostatniego 

dnia obowiązywania niniejszej umowy 

4. 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. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należnego wykonania umowy w pieniądzu, 

Zamawiający będzie je przechowywał na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot 

niewykorzystanej części zabezpieczenia 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. 

§ 15 

1. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy jest:………………………………………………..nr tel. ……………………………………….  

Nr faksu ………………………………………, e-mail ……………………………………………………  

2. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy 
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jest:………………………………………………………...nr tel. …………………………………. …….. 

Nr faksu ………………………………………, e-mail …………………………………………………… 

                                                            

                                                           § 16 

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. 

                                                                         § 17 

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

rygorem nieważności 

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

oferty złożonej w przetargu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

                                                             § 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego 

                                                                         § 19  

1.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej  ze Stron.  

2.  Dokumenty przetargowe  - oferta Wykonawcy z dnia  ........ -  .......          -2016 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  

 

Załączniki do umowy:  

1. Kserokopia oferty przetargowej Wykonawcy wraz z 

załącznikami   

 

Wykonawca                                                                                                Zamawiający  

 

 

 

 

 


