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                                                                                                                                               Załącznik Nr 2 do SIWZ 

                                        DPS/ZP/02/2017 

 

W  Z  Ó  R 

UMOWY 

DPS2/U/……/2017 

 

 

 

Zawarta w dniu ………………… ……………………..w Sosnowcu 

pomiędzy: 

Gminą Sosnowiec 

Al. Zwycięstwa 20 

41-200 Sosnowiec 

NIP 644-345-36-72 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora Jadwigę Siodłak działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca 

Odbiorca: 

   Dom Pomocy Społecznej nr 2 

    ul. Jagiellońska 2, 41-200 Sosnowiec 

Zwanym dalej Zamawiającym 

 

 

 

a  

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

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

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

NIP:…………………………….………………………..REGON………………………………………………….  

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

 

1………………………………………………………… 

 

2………………………………………………………… 
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Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są roboty budowlane                    

na podstawie wpisu do KRS nr ………………. lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 

przez …………………………… i jednocześnie oświadcza, że w/w wpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym. 

 

 

Tryb zawarcia umowy: 

umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania  w trybie : przetarg nieograniczony                       

art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2015r,poz.2164 oraz z 2016 r. 

poz.831  z późn. zm.). 

 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie :przetarg nieograniczony zleca 

Wykonawcy następujące roboty budowlane: 

Wymiana stolarki drzwiowej – II piętro w budynku  Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 2. tj.:   

1) 26 szt. drzwi z ościeżnicami w okleinie drewnopodobnej,  

2) opaski, 

3) wyrównanie podłoża przedpokoju z korytarzem.; 

3) montaż zamków z zamykaniem jednostronnie zewnętrznym wraz klamkami i szyldami;  

4) drzwi wewnątrz zamykane tylko  przez przekręcenie pokrętłem, 

5) wyrównanie ścian w przedpokojach  i wykończenie poprzez malowanie, 

6)malowanie ścian korytarza wokół wymienianych drzwi . 

1.1 .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ,w tym materiały jakie należy zastosować przy realizacji 

zamówienia zostały określone w : 

1) Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

2) Przedmiarze robót z zestawieniem materiałów  

stanowiących załączniki do „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o : 

-przepisy Prawa Budowlanego, 

- polskie normy, 

 -zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, ,                               
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oraz  przepisami BHP  i  P. Poż.  

 

§2. 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 

Integralną częścią umowy są: 

1. Oferta Wykonawcy  - zał. nr. 1 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - zał. nr 2 

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.- zał. nr 3 

 

§3. 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe. 

2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi na podstawie kosztorysu, sporządzonego przez Wykonawcę    

w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty, potwierdzone przez inspektora nadzoru oraz ceny 

jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. 

3. Wynagrodzenie nie może przekroczyć ogółem kwoty ofertowej wyszczególnionej w formularzu ofertowym 

tj………………………………. zł. brutto 

 Słownie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Na kwotę…………….. brutto składa się: 

   a) wynagrodzenie netto w wysokości ……………………………………………………………………………………………..  

   b) podatek od towarów i usług VAT w wysokości  8% co stanowi ………………………… złotych od wartości 

netto. 

5. Za roboty niewykonane- uznane przez Strony jako zbędne (niecelowe z punktu widzenia optymalnej 

realizacji  przedmiotu umowy)-choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wynagrodzenia brutto określonego w umowie § 3 ust. 3 na 

skutek zmiany stawki podatku VAT dokonanej ustawą. 

Rozliczenie wykonanych robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Ceny jednostkowe                 

w kosztorysach powykonawczych przyjęte zostaną na poziomie cen jednostkowych zawartych w ofercie na 

wykonanie robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami Specyfikacji technicznej 

warunków wykonania i odbioru robót i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz w pełni ją akceptuje, że 

uzyskał konieczne informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektu i nie wnosi do nich uwag oraz 

dokonał wizji lokalnej.  
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      §4. 

          UPRAWNIENIA 

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, zgłaszać dokonywanie 

zmian w przedmiocie umowy, jakie uzna za niezbędne,   

 a Wykonawca zobowiązany jest wykonać je między innymi w przypadku: 

1) wprowadzenia robót zamiennych, 

2) wykonania robót nieprzewidzianych , niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy. 

2.Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany opisane w pkt 1. nie mogą stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 8 ust 2. 

3.Wykonawca nie ma prawa wprowadzać jakichkolwiek zmian robót bez pisemnego uzgodnienia                                     

z Zamawiającym bądź pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

4.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjnymi                              

(obiekt czynny ,zamieszkały również w czasie realizacji zamówienia).  

 

      §5. 

         OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje                            

i przedstawi Zamawiającemu: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji zamówienia uwzględniając 

przewidywane terminy pośrednie realizacji przedmiotu Umowy. Po uzgodnieniu Harmonogramu, lecz nie 

później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy teren robót. 

2. Wskazanie dnia przekazania terenu budowy jest uprawnieniem  Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest utrzymywać gotowość do przejęcia terenu budowy w terminie, o którym mowa powyżej. Wykonawca 

rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy.  

3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność                     

na zasadach ogólnych (wynikających z kodeksu cywilnego) za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie 

przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialność ta obejmuje również 

szkody powstałe u osób trzecich. 

4. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca winien:  

1) zabezpieczyć i oznakować teren, 

2).strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie i zapewnić odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska, 

3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania jednostki zamawiającego . 

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia 
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tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje 

zanieczyszczeń poza  jego terenem,  

5) ponosić koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w należytej czystości, 

6) uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym  na końcowy odbiór 

robót.  

5. Koszt powyższych czynności obciąża Wykonawcę. 

 

      §6. 

   WYKONYWANIE ROBÓT PRZY POMOCY INNYCH OSÓB 

 

1. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście; 

1) …………………………………………………………….. 

2)……………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………… 

4)……………………………………………………………………… 

2. Zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: 

    1) ………………………………………………………………………. 

2)………………………………………………………………………….. 

3)…………………………………………………………………………….. 

4)…………………………………………………………………………….. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym 

celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę  z podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. W celu wyrażenia zgody 

Zamawiający może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od 

przedłożenia mu wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę. 

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zaakceptowaną 

przez siebie umowę podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. W celu wyrażenia zgody Zamawiający 

może żądać dodatkowych dokumentów. Jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od przedłożenia 

wymaganych dokumentów nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę. 

5. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami powinna być zawarta 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
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Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania Wykonawców 

oraz podwykonawców i ich pracowników(działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były 

działania, względnie uchybienia jego własne. 

8. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca. 

9. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, żeby ostateczne rozliczenie 

Wykonawcy 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- w tym celu Wykonawca w umowie                                    

z podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym podwykonawcą  powinien zastrzec taką konieczność. 

10. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 3 niniejszej umowy, 

wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należytego na podstawie umowy zaakceptowanej przez 

Zamawiającego(między Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcami, jeżeli podwykonawca zwróci się 

o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego.) 

 

      §7. 

           WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Płatność za wykonany przedmiot umowy ma charakter przejściowy fakturą częściową do wysokości 70% 

wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 3 . Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół 

częściowy wykonanych robót podpisany przez obie strony. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po 

zakończeniu robót i sporządzeniu końcowego protokołu odbioru robót. 

2. Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego, podpisanego przez 

Strony, którego załącznikiem jest „Wykaz robót wykonanych częściowo” sporządzony przez wykonawcę                             

a potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

3. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu odbioru częściowego będą kosztorysy 

powykonawcze. 

 Ceny jednostkowe w kosztorysach powykonawczych przyjęte zostaną na poziomie cen jednostkowych 

zawartych w ofercie na wykonanie robót. 

4. Wraz z fakturą końcową Wykonawca dostarczy oświadczenia podwykonawców potwierdzające, że 

otrzymali oni całe wynagrodzenie należne im na podstawie odpowiednich umów zaakceptowanych przez 

Zamawiającego (między Wykonawcą i podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami).  

4.1. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczenia kar umownych, 

Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 równą podwójnej wysokości spornej 

kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, np. akceptujące oświadczenie 
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podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy o zapłacie. 

5.Faktura za kompletne wykonanie i odebranie przedmiotu umowy będzie płatna w terminie do 30 dni, 

licząc od dnia przyjęcia jej przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt.4.1. z §7. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty za roboty wykonane przez 

zaakceptowanego przez siebie  podwykonawcę bezpośrednio temu podwykonawcy, kwota uiszczona z tego 

tytułu pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 3. 

6.1. Wynagrodzenie już wypłacone – całościowo bądź częściowo – ulega zwrotowi na rzecz 

Zamawiającego w wysokości odpowiadającej kwocie wypłaconej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia zapłaty na rzecz podwykonawcy na podstawie 

odpowiedniej dyspozycji płatniczej. 

6.2. W przypadku opóźnienia w zwrocie kwot, o których mowa powyżej, strony wprowadzają odsetki 

umowne w wysokości 25 % w stosunku rocznym, za każdy dzień zwłoki. 

7. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze zgodne                  

z zapisem w § 11. 

8. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego                              

na podstawie odpowiedniej dyspozycji płatniczej. 

9. W razie nieterminowej zapłaty faktur, Wykonawcy przysługiwać będzie uprawnienie do żądania                                

od Zamawiającego zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

10. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na konto 

Wykonawcy określoną kwotę. 

11. Zamawiający nie przewiduje wypłacania zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy. 

12.  Na fakturach VAT  i innych dowodach, będą obowiązywały następujące dane: 

 

Nabywca: 

GMINA SOSNOWIEC 

Al. Zwycięstwa 20, 

41-200 Sosnowiec 

 NIP: 644-345-36-72 

Odbiorca: 

Dom Pomocy Społecznej nr 2 

41-200 Sosnowiec 

Ul. Jagiellońska 2  

Faktury VAT i inne dokumenty, które nie będą zawierać określenia nabywcy i odbiorcy zgodnego                                 

z powyższym wzorem będą uznawane za wystawione w sposób nieprawidłowy i będą wymagały 
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korekty.  

 

       §8. 

             TERMINY 

1.Termin rozpoczęcia robót określa się na  dzień ………………………… . 

2.Termin zakończenia robót określa się na dzień  60 dni od daty przekazania placu budowy. 

tj.:  do dnia ……………………………………………………………………………….. 

3.Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego potwierdzenia przez 

inspektora  gotowości do odbioru końcowego, na zgłoszeniu Wykonawcy zgodnie z § 10 pkt. 2. 

 

 

              §9. 

                      NADZÓR 

 

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie; 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy: 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    nr uprawnień: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    nr ewidencji Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: …………………………………………………………….. 

 

3. Ustanowieni inspektor nadzoru i kierownik budowy działają w ramach obowiązków ustalonych w Prawie 

Budowlanym. Wykonawca na czas wykonywania robót na terenie Domu Pomocy Społecznej Nr 2                                  

w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 2 zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników w imienne 

identyfikatory z nazwą firmy lub odzież oznakowaną znakami firmowymi Wykonawcy. 

       

      §10. 

         WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

 

1. Warunkiem dopuszczenia do odbioru jest przedłożenie przez Wykonawcę stosownych atestów 

wykorzystanych materiałów lub certyfikatów , pomiarów oraz prób wymaganych technicznymi warunkami 

wykonania i odbioru robót. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. 
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3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2 dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy  i  Zamawiającego. 

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji 

po sprawdzeniu jego należytego wykonania.  

5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: niezbędne świadectwa 

kontroli jakości, certyfikaty, deklaracje zgodności wymagane przepisami, instrukcję obsługi i eksploatacji, 

protokoły badań i sprawdzeń. 

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy lub odmówi przystąpienia 

do czynności odbiorowych w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

6.1. W związku z powyższym polisa ubezpieczeniowa firmy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

musi być ważna do czasu zakończenia czynności odbiorowych dokonanych przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, jeżeli Wykonawca nie wykonał 

przedmiotu umowy w całości, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5. i  6.1 § 10. 

8. Strony postanowią, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 

odbiorze gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni, chyba, że w trakcie odbioru Strony poczynią inne ustalenia w 

formie pisemnej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim 

przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6 i 6.1. niniejszego paragrafu. 

10. Z czynności odbiorów: końcowego i gwarancyjnego będą spisane protokoły zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 8 na usunięcie stwierdzonych 

w tej dacie wad. 

11. Zamawiający wyznacza datę odbioru gwarancyjnego robót przed upływem terminu gwarancji. 

Zamawiający powiadamia o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. 

12. Po protokólarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i gwarancyjnym 

rozpoczyna swój bieg terminy przysługujące z tytułu rękojmi za wady zgodnie z Art. 568 Kodeksu Cywilnego i 

udzielone z tytułu gwarancji jakości na całość robót objętych zamówieniem. 

 

       §11. 

                   KARY 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia umownego brutto 

wynikającego z § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki. 
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b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i gwarancyjnym – w wysokości 

1,0% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego w § 10 ust. 8 na usunięcie wad. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę, jest on 

zobowiązany zapłacić  Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

Kara powyższa nie podlega sumowaniu z innymi karami. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do wykonania przedmiotu umowy 

pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy             

o pracę osób wykonujących wskazane czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 % od wartości brutto zamówienia publicznego. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności 

związane z przedmiotem zamówienia. 

 

      §12. 

              GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ……….……….. miesięcy gwarancji z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady na całość przedmiotu zamówienia. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty protokólarnego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty określonej w § 10 ust. 8 umowy na pisemne 

wezwanie Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usuniecie ich osobie trzeciej na koszt 

wykonawcy.  

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy. 
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§13. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Wszystkie materiały budowlane wykorzystane w przedmiocie umowy muszą posiadać: 

a) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

b) aprobaty techniczne, 

c) certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, 

d) atesty, 

jeżeli przepisy wymagają posiadania takich dokumentów. 

2. Wszystkie roboty objęte zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za zgodność 

realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania                        

i odbioru robót budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlanej. 

3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach  

zawodowych posiadających potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej, ponosi 

odpowiedzialność z tego tytułu oraz posiada polisę ubezpieczeniową firmy do zakończenia robót.                      

W przypadku konieczności Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć przedmiotową polisę do czasu 

zakończenia   czynności odbiorowych. 

 

      §14. 

     ZMIANY UMOWY 

 

1. Zakazuje się  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz przypadków 

określonych poniżej: 

1) zmiany podwykonawcy ze względów losowych lub innych korzystnych dla Zamawiającego, w przypadku 

zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców,  

2) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy, w takim przypadku zmiana postanowień umowy wymaga zgody obu Stron umowy;  

3) okoliczności, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

              §15. 

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe jest na zasadach określonych w art.145 ust. 1 
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ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego możliwe jest na zasadach określonych w art.145a ustawy           

Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny  właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania 

formy pisemnej. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie 

za zgodą stron. 

6. Strony nie mogą przenieść należności wynikających z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego ,w tym w szczególności  przepisy Kodeksu cywilnego,  Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustawy. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Wykonawcy i 2 

egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

    ____________________________                                                               __________________________ 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


