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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie praw i obowiązków stron związanych  

z wykonaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zamówienia na remont wnętrz  

w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej. 

 

§ 2 

Oświadczenia wstępne 

1. Zamawiający oświadcza, że posiadane tytuły prawne uprawniające do wykonywania robót 

budowlanych, objętych niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem, potencjałem 

technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zdolnościami 

ekonomicznymi oraz zdolnościami finansowymi w zakresie niezbędnym do wykonania 

zamówienia objętego niniejszą umową i załącznikami do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z terenem 

budowy i stanem technicznym obiektów budowlanych i nie zgłasza do nich żadnych 

zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się  

z projektami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

pozostałymi załącznikami do niniejszej umowy i oświadcza, że akceptuje przyjęte w nich 

rozwiązania, że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń oraz że nadają się do 

prawidłowego wykonania zamówienia.  

 

§ 3 

Zakres zamówienia 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie na remont 

wnętrz w Budynku nr 6 na terenie Cytadeli Warszawskiej, zwane dalej 

„zamówieniem” lub „zamówieniem objętym niniejszą umową”. 

2. Strony ustalają, że szczegółowy zakres zamówienia określają postanowienia niniejszej 

umowy oraz następujące załączniki do niniejszej umowy: 

1) Projekt remontu wnętrz – załączniki nr … do umowy,  

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna – załącznik nr …. do 

umowy; 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i malowanie – 

załącznik nr …. do umowy; 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie wykładzin 

podłogowych – załącznik nr …. do umowy. 

3. Strony ustalają, że pozostałe warunki wykonania zamówienia, określają następujące 

załączniki do niniejszej umowy:  

1) karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr … do niniejszej umowy,  

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, stanowiący załącznik nr … do niniejszej 

umowy. 

4. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania zamówienia okaże się, że przepisy prawa oraz 

niniejsza umowa lub załączniki do niniejszej umowy regulują odmiennie poszczególne 

czynności, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te czynności zgodnie z przepisami 

prawa.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności wynikające z niniejszej 

umowy oraz z załączników do niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Sposób wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, postanowieniami załączników do niniejszej umowy, normami i 

przepisami prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia z należytą starannością oraz 

zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami 

Zamawiającego lub inspektora nadzoru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót objętych zakresem 

niniejszej umowy oraz załączników do niniejszej umowy w dowolnej kolejności, zgodnej 

ze sztuką budowlaną.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wykonywania czynności z zakresu nadzoru 

inwestorskiego przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie o wykrytych 

wadach w projektach lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w terminie 7 dni od ich wykrycia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego i inspektora 

nadzoru o kontrolach i wypadkach zaistniałych na terenie budowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania inspektora nadzoru  

o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na jakość robót lub na zachowanie 

terminów wykonania zamówienia określonych w niniejszej umowie lub w załącznikach 

do niniejszej umowy.   

8. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie 

wykonywania zamówienia w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz do pokrycia wszelkich kosztów czynności  

z tym związanych. 

 

§ 5 

Teren budowy 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy protokolarnie teren budowy  

w terminie 2 dni od podpisania niniejszej umowy.  

2. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy protokołem przekazania 

terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron. 

3. Strony ustalają, że w okresie od dnia podpisania protokołu przekazania terenu budowy do 

dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego i wobec osób trzecich za szkody zaistniałe na 

terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć teren budowy w sposób zgodny z przepisami 

prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać porządek na terenie budowy w sposób zgodny 

z przepisami prawa oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i utrzymywać zaplecze budowy we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczać teren budowy oraz zaplecze budowy we 

własnym zakresie i na własny koszt. 
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8. Wykonawca zobowiązuje się umożliwiać wejście na teren budowy wyłącznie osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego oraz przedstawicielom właściwych organów 

administracji publicznej. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na umieszczanie przez Wykonawcę reklam lub znaków 

firmowych na terenie budowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt usuwać na bieżąco 

wszelkie zabrudzenia i wszelkie szkody, powstałe w związku z wykonaniem zamówienia 

na drogach publicznych zewnętrznych, prowadzących do terenu budowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt 

dostęp do energii elektrycznej, wody oraz do innych mediów niezbędnych do 

wykonania zamówienia. 

12. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać wszelkie opłaty i koszty związane ze zużyciem 

energii elektrycznej, wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

13. Zamawiający jest uprawniony wyłącznie z własnej inicjatywy zawrzeć umowy 

zapewniające Wykonawcy dostęp do niektórych mediów, niezbędnych do wykonania 

zamówienia. W przypadku zapewnienia przez Zamawiającego dostępu do niektórych 

mediów, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego w celu zapewnienia dostępu do mediów. 

14. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których 

Zamawiający zawrze umowy zapewniające Wykonawcy dostęp do tych mediów albo 

bezpośrednio do dostawców na podstawie faktur przez nich wystawionych  

i dostarczonych przez Zamawiającego albo za pośrednictwem Zamawiającego  

na podstawie refaktur przez niego wystawianych i dostarczonych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się pokrywać koszty korzystania z mediów, co do których 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do tych mediów w terminach wynikających  

z umów, z faktur wystawianych przez dostawców lub z refaktur wystawianych przez 

Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy oznaczeń, wszelkich 

elementów zaplecza budowy oraz nie wykorzystanych materiałów, urządzeń i sprzętu  

w terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu budowy oraz naprawy wszelkich 

uszkodzeń w terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

budowlanych. 

18. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu protokolarnie teren budowy w 

terminie 14 dni od podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

19. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy protokołem przekazania 

terenu budowy, podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron. 

 

§ 6 

Terminy wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty objęte zakresem niniejszej umowy  

i załączników do niniejszej umowy oraz przekazać na piśmie do siedziby Zamawiającego 

informację o gotowości do końcowego odbioru robót budowlanych w terminie 6 tygodni od 

dnia podpisania umowy, jednak nie później niż 29 grudnia 2020 r. 

 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót oraz związane z robotami 

budowlanymi dostawy lub usługi podwykonawcom. 
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2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć do projektu zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Określony w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzających wykonanie zleconej w ramach umowy o podwykonawstwo roboty, 

usługi lub dostawy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu w 

zakresie:  

1) niespełniania wymagań określonych w SIWZ,  

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z 

oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy w 

zakresie:  

1) niespełniania wymagań określonych w SIWZ,  

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 

8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedkładający może 

poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

11. W przypadku gdy określony w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem będą 

dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia okaże się dłuższy niż termin wskazany 

w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie po otrzymaniu wezwania 
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Zamawiającego, doprowadzić do zmiany tej umowy w w/w zakresie, pod rygorem 

wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej.  

12. Postanowienia ust. 3-11 mają zastosowanie również do zmiany umowy o 

podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z tytułu zawarcia przez 

nich zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiot 

stanowią roboty budowlane, lub z tytułu zawarcia przedłożonej Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 13 obejmie wyłącznie należności 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (bez odsetek) powstałe po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do 

zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy/nie krótszy niż 7 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania powyższych uwag. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty  

2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, którym 

płatność się należy albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.  

19. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia 

dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o 

podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego 

projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

21. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca 
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zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wykaz podwykonawców, którym zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, zawierający ich nazwy albo imiona i nazwiska, 

a także dane kontaktowe samych podwykonawców oraz osób upoważnionych do 

kontaktu w ich imieniu. 

22. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, w trakcie 

wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 

zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w wykazie 

podwykonawców. 

23. Niezależnie od innych zobowiązań wynikających z niniejszego paragrafu, w trakcie 

wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się 

przekazywać Zamawiającemu aktualizację wykazu podwykonawców, zawierającą 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym Wykonawca w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejsza umową. 

 

§ 8 

Osoby przeznaczone do wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeznaczyć do wykonania zamówienia osoby posiadające 

wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia, niezbędne do 

wykonania zamówienia objętego niniejszą umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się ustanowić kierownika robót, który będzie odpowiedzialny 

za prowadzenie robót w imieniu Wykonawcy. 

3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawcę, a Wykonawca 

zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą 

wykonywać następujące rodzaje robót, związane z realizacją zamówienia objętego 

niniejszą umową, jeżeli ich wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320): 

1) tynkowanie; 

2) malowanie 

3)  układanie wykładzin podłogowych. 

4. Zamawiający określa także obowiązek zatrudnienia przez podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, a Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo oraz zapewnić zawarcie w każdej umowie o dalsze 

podwykonawstwo odpowiednich zapisów zobowiązujących podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących którekolwiek czynności spośród czynności określonych w ust. c. 

5. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

zawarcia niniejszej umowy oraz przedstawiać w terminie 14 dni od zawarcia umowy z 

podwykonawcą oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę lub o 

zatrudnieniu przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób na podstawie 

umowy o pracę, przy czym oświadczenie to będzie zawierać co najmniej dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że czynności w zakresie wymagań Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy. 

6. W trakcie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 3 pkt 1-3.  
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7. W trakcie wykonywania zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający jest 

uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 3 pkt 1-3. 

8. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych Zamawiający jest uprawniony do 

następujących działań: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone w ust. 3 pkt 1-3, 

2) dokonywania oceny przedstawionych oświadczeń i dokumentów; 

3) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone 

w ust. 3 pkt 1-3; 

4) innych działań, które okażą się niezbędne do ustalenia, czy Wykonawca 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca spełnia wymóg zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 3 pkt 1-3 niniejszej 

umowy. 

9. W trakcie czynności kontrolnych na każde wezwanie Zamawiającego i w terminie przez 

niego wyznaczonym w treści wezwania Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu wskazanych przez niego rodzajów dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących czynności określone  

w ust. 3 pkt 1-3, tj.: 

1) oświadczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, zawierającego co najmniej dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii umowy lub umów o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony, zanonimizowanych w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. nie zawierających 

widocznych adresów i numerów PESEL pracowników, oraz zawierających widoczne 

datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, zanonimizowanego w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 

3) zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanego w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; 

5) innych dowodów, wskazanych przez Zamawiającego. 
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10. Strony ustalają, że niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostanie uznane za niespełnienie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w ust. 3 pkt 1-3. 

11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów 

prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie czynności 

kontrolnych do Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

§ 9 

Materiały  

1. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały spełniające 

wymagania określone w niniejszej umowie, w załącznikach do niniejszej umowy lub w 

przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz ustawy z dnia 30.08.2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U z 2019 r. poz. 544). 

2. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały fabrycznie 

nowe, wysokiej jakości i dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały  

o udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowane w okresie nieprzekraczającym 12 

miesięcy przed ich zastosowaniem. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do dostarczania Wykonawcy 

jakichkolwiek materiałów. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązuje się 

okazywać lub przekazywać kopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

materiały wymagań, określonych w niniejszej umowie, w załącznikach do niniejszej 

umowy lub w przepisach prawa, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania.  

6. W przypadku wskazania nazw własnych w załącznikach do niniejszej umowy 

Wykonawca zobowiązuje się stosować do wykonania zamówienia materiały ze 

wskazanymi znakami towarowymi, patentami lub pochodzeniem, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Wykonawca jest uprawniony do zastosowania materiałów równoważnych w stosunku do 

materiałów o wskazanych nazwach własnych w przypadku, gdy wykaże spełnianie przez 

te materiały cech równoważności, wynikających z załączników do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wykonania badań materiałów, 

jeżeli Zamawiający, inspektor nadzoru lub projektant powziął wątpliwość co do ich 

jakości lub zgodności z niniejszą umową, z którymkolwiek z załączników do niniejszej 

umowy lub z przepisami prawa.  

9. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 

zastosowane materiały są niewłaściwej jakości lub są niezgodne z niniejszą umową, z 

którymkolwiek z załączników do niniejszej umowy lub z przepisami prawa, Wykonawca 

zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty badań i dokonać ich wymiany na 

własny koszt.  

10. W przypadku, gdy wyniki badań zleconych przez Zamawiającego wykażą, że 

zastosowane materiały są właściwej jakości oraz są zgodne z niniejszą umową, z 

załącznikami do niniejszej umowy i z przepisami prawa, Zamawiający zobowiązuje się 

pokryć koszty badań we własnym zakresie. 
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§ 10 

Kontrola i nadzór nad wykonaniem zamówienia 

1. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania w każdym czasie sposobu wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

2. W przypadku, gdy Wykonawca naruszy którekolwiek postanowienie niniejszej umowy 

lub załącznika do niniejszej umowy Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do 

pisemnego wezwania Wykonawcy do przywrócenia stanu zgodnego z niniejszą umową 

lub załącznikiem do niniejszej umowy, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie 

krótszym niż 7 dni od jego otrzymania. 

3. Zamawiający jest uprawniony do ustanowienia nadzoru inwestorskiego poprzez 

wskazywanie osób wyznaczonych do jego pełnienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o osobie lub  osobach 

wyznaczonych do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru niezwłocznie po 

podpisaniu niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób 

wyznaczonych do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru niezwłocznie po dokonaniu 

zmiany. 

6. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać bezpośrednio z Zamawiającym wyłącznie te 

sprawy związane z wykonaniem zamówienia, których obowiązek uzgodnienia wynika z 

postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej umowy lub z 

przepisów prawa albo które wymagałyby zmiany niniejszej umowy lub zmiany 

któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy albo co do których inspektor nadzoru 

wskazał na konieczność uzgodnienia bezpośrednio z Zamawiającym, a Zamawiający nie 

uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji inspektora nadzoru. 

7. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z inspektorem nadzoru wszelkie pozostałe 

sprawy związane z wykonaniem zamówienia, co do których obowiązek uzgodnienia 

wynika z postanowień niniejszej umowy, z postanowień załączników do niniejszej 

umowy lub z przepisów prawa albo co do których Wykonawca wskazał na konieczność 

uzgodnienia, a inspektor nadzoru nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej decyzji 

Wykonawcy. 

8. Strony ustalają, że inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zwolnienia Wykonawcy z 

wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub 

załącznika do niniejszej umowy oraz nie jest uprawniony do wyrażania zgody na 

wykonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót wykraczających poza zakres 

zamówienia objętego niniejszą umową.  

 

§ 11 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że końcowego odbioru będzie dokonywać co najmniej jeden 

przedstawiciel Zamawiającego oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. 

2. Strony ustalają, że w przypadku nieuczestniczenia jakiegokolwiek przedstawiciela 

Wykonawcy w odbiorze z jakichkolwiek przyczyn, ustalenia i decyzje podjęte przez 

Zamawiającego w trakcie odbioru stają się wiążące dla Wykonawcy po doręczeniu ich 

pisemnej kopii.  

3. Strony ustalają, że przez „odbiór końcowy robót budowlanych” rozumie się odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót stanowiący podstawę do 

wypłaty Wykonawcy łącznego wynagrodzenia, polegający na sprawdzeniu prawidłowości 

wykonania i montażu całości wykonanych robót, użycia właściwych materiałów i 

urządzeń, zgodności wykonania całości robót z niniejszą umową, z projektami 

budowlanymi, projektami wykonawczymi, z przedmiarami robót, ze specyfikacjami 
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technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z 

normami i przepisami prawa. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru końcowego na piśmie 

Zamawiającemu. 

5. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań określonych w niniejszej umowie 

oraz w załącznikach do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego  

w terminie 2 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości ich odbioru na piśmie. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru końcowego niezwłocznie po 

stwierdzeniu, że wszystkie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, że którekolwiek roboty 

budowlane nie zostały wykonane albo występują wady istotne lub wady nieistotne 

(usterki) którychkolwiek robót Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od 

dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych oraz wad nieistotnych 

(usterek) przez Wykonawcę oraz do wezwania Wykonawcy do usunięcia tych wad oraz 

wyznaczenia terminu na ich usunięcie. 

9. Strony ustalają, że przez „wady istotne” rozumie się nieprawidłowości, które 

uniemożliwiają przewidziane w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy wykorzystanie obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem albo istotnie zmniejszają 

wartość robót budowlanych przez pozbawienie cech im właściwych lub cech wyraźnie 

zastrzeżonych w niniejszej umowie lub załącznikach do niniejszej umowy. 

10. Strony ustalają, że przez „wady nieistotne” (usterki) rozumie się wszelkie 

nieprawidłowości niezakwalifikowane do „wad istotnych”. 

11. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady istotne oraz wady nieistotne (usterki) w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. W przypadku nieusunięcia wad nieistotnych (usterek) Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, a po wyrażeniu zgody 

przez Wykonawcę zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru robót budowlanych.  

13. W przypadku nieusunięcia wad istotnych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

niniejszej umowy w całości lub w części.  

14. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić powtórnie gotowość do przeprowadzenia końcowego 

odbioru robót budowlanych niezwłocznie po usunięciu wad istotnych oraz wad 

nieistotnych (usterek). 

15. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór końcowy robót budowlanych protokołem 

końcowego odbioru robót budowlanych, zawierającym ustalenia poczynione w toku 

odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

16. Strony ustalają, że podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  
 

§ 12 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie w wysokości  …. zł brutto (…..), w tym … 

zł netto(…..) oraz … zł podatku od towarów i usług (…), zwane dalej „łącznym 

wynagrodzeniem”.  
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2. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie brutto ma charakter ryczałtowy w rozumieniu 

art. 632 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny w związku z art. 139 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

3. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 

brutto obejmuje wszelkie koszty i wszelkie ryzyka związane z wykonaniem zamówienia 

objętego niniejszą umową, w tym również wartość wzrostu cen materiałów i usług. 

4. Strony ustalają, że w związku z ryczałtowym charakterem kwota łącznego wynagrodzenia 

brutto nie podlega jakimkolwiek zmianom lub jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem 

przypadków określonych w § 15 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na 

poczet łącznego wynagrodzenia. 

6. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę 

na kwotę, o której mowa w ust. 1. 

7. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym 

protokołem końcowego odbioru robót budowlanych, a także wraz z dowodami 

potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom lub oświadczeniem wskazującym, że podwykonawcy nie posiadają 

wymagalnych wynagrodzeń wobec Wykonawcy. 

8. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

9. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Strony ustalają, że bezpośrednia zapłata, o którym mowa w ust. 9 niniejszej umowy, 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się poinformować 

Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji oraz umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 9 niniejszej umowy. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 niniejszej umowy, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 niniejszej umowy, Zamawiający jest 

uprawniony do potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

15. Strony ustalają, że za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wszystkich 

robót objętych zakresem niniejszej umowy lub opóźnienia w przekazaniu na piśmie do 

siedziby Zamawiającego informacji o gotowości odbioru tych robót w terminie 

określonym w §6, jednakże nie więcej niż 10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 

% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 

usunięcia wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie podstawowym 

gwarancji lub w okresach szczególnych gwarancji, w terminach wynikających z karty 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy, jednakże nie więcej niż 

10 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 

% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do 

usunięcia wad lub w zakończeniu usunięcia wad, ujawnionych w okresie rękojmi, w 

terminach ustalonych na podstawie ustawy Kodeks cywilny, jednakże nie więcej niż 5 % 

łącznego wynagrodzenia brutto łącznie za wszystkie opóźnienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01 

% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

jednakże nie więcej niż 5 % łącznego wynagrodzenia brutto za wszystkie przypadki. 

6. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 

zł za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 

zł za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub kopii aneksu dotyczącego jej zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 

zł za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 

zapłaty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- 

zł (jeden tysiąc złotych) za każdą osobę wykonującą czynności określone w § 8 ust. 3 pkt 

1-3 niniejszej umowy, która nie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub 

dla której nie została utrzymana ciągłość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 

w odniesieniu do której Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie 
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udowodnił jej zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w trakcie czynności 

kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,- 

zł (jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek niezłożenia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, wyjaśnień, oświadczeń, dokumentów lub innych dowodów 

mających na celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności określone § 8 ust. 3 pkt 1-3niniejszej umowy, które zostały 

objęte treścią pojedynczego wezwania w ramach czynności kontrolnych prowadzonych 

przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od 

otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego do jej zapłaty.  

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego 

wykonania niniejszej umowy. 

13. W przypadku, gdy wartość szkody, wyrządzonej przez Wykonawcę, przekroczy wysokość 

kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia pozostałej części 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 

ze stron postanowienia niniejszego paragrafu nie wygasają.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących 

przypadkach: 

1) w całości lub w części – w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 

23.04.1964 r. –  Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w innych 

przepisach prawa; 

2) w całości lub w części – w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę 

wykonywania zamówienia w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy; 

3) w całości lub w części – w przypadku co najmniej trzykrotnego dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

wynagrodzenia, do którego zapłacenia zobowiązany był Wykonawca; 

4) w całości lub w części – w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5 % wartości niniejszej umowy, do których zapłacenia zobowiązany był 

Wykonawca; 

5) w całości lub w części – w przypadku powierzenia jakiejkolwiek części robót 

jakiemukolwiek podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, o którym nie 

wiedział lub na którego nie wyraził zgody Zamawiający lub z którym Wykonawca 

zawarł umowę lub aneks do umowy o treści, na którą nie wyraził zgody Zamawiający; 

6) w całości lub w części – w przypadku niedokonania przez Wykonawcę płatności 

jakiejkolwiek wymagalnej części wynagrodzenia któremukolwiek z 

podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub usług lub w przypadku 

jakiegokolwiek opóźnienia w dokonaniu płatności jakiejkolwiek wymagalnej części 

wynagrodzenia któremukolwiek z podwykonawców robót budowlanych, dostaw lub 

usług; 

7) w całości lub w części – w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 8 ust. 3 pkt 1-3 

niniejszej umowy, pod warunkiem, że niespełnienie tego wymogu zostało ujawnione 
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w trakcie dwóch odrębnych czynności kontrolnych, prowadzonych przez 

Zamawiającego lub przez Państwową Inspekcję Pracy, przy czym dla skorzystania 

z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części nie ma 

znaczenia liczba osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ujawnionych 

w ramach każdej z tych czynności kontrolnych; 

8) w całości lub w części – w przypadku zastosowania przez Wykonawcę co najmniej 

jednego materiału nie spełniającego wymagań wynikających z niniejszej umowy, z 

któregokolwiek załącznika do niniejszej umowy lub z przepisu prawa; 

9) w całości lub w części – w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

przez Wykonawcę którejkolwiek uwagi zgłoszonej na piśmie przez inspektora 

nadzoru lub przez innego przedstawiciela Zamawiającego w trakcie dokonywania 

któregokolwiek odbioru, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 7 dni od jej otrzymania; 

10) w całości lub w części – w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie od dnia podpisania niniejszej 

umowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych; 

11) w całości lub w części – w przypadku zaprzestania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

robót na terenie budowy przez okres 7 dni z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego  i nie stanowiących siły wyższej. 

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części z 

przyczyn określonych w ust. 1 wygasa, jeżeli Wykonawca nie otrzyma oświadczenia  

o odstąpieniu w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia lub powzięcia 

przez Zamawiającego informacji o przyczynie odstąpienia.  

3. Odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie 

wykonane do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, pod warunkiem, że zostały 

wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej 

umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części przez którąkolwiek 

ze stron Wykonawca zobowiązuje się zaprzestać wykonywania robót budowlanych w 

całości lub w części z dniem doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części Wykonawca 

zobowiązuje się na własny koszt zabezpieczyć teren budowy wraz z jej zapleczem oraz 

znajdującymi się na jej terenie materiałami, urządzeniami i sprzętem przez okres od dnia 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia protokolarnego przekazania terenu 

budowy. 

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości przez którąkolwiek ze stron 

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia na własny koszt inwentaryzacji robót 

budowlanych w terminie 14 dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości przez którąkolwiek ze stron 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazać Zamawiającemu lub innemu podmiotowi 

wskazanemu przez Zamawiającego teren budowy oraz wszelką dokumentację budowy, 

sporządzoną lub uzyskaną do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 

dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

9. Strony zobowiązują się potwierdzić przekazanie terenu budowy oraz wszelkiej 

dokumentacji budowy protokołem przekazania terenu budowy, podpisanym przez 

przedstawicieli obydwu stron.  
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10. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w części przez którąkolwiek ze stron 

postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio jedynie w przypadku zgłoszenia 

pisemnego żądania przez Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za roboty faktycznie 

wykonane do dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu, pod warunkiem, że zostały 

wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i załączników do niniejszej 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 12. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze stron 

postanowienia ust. 5 – 11 nie wygasają.  

 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany załączników 

do niniejszej umowy, w następujących przypadkach:  

1) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania 

zamówienia lub innych terminów, określonych w niniejszej umowie lub w 

załącznikach do niniejszej umowy, z powodu okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy lub z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w 

dacie podpisania niniejszej umowy; 

2) w przypadku konieczności wstrzymania robót na okres dłuższy niż 7 dni na skutek 

decyzji Zamawiającego, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy 

lub załączników do niniejszej umowy; 

3) w przypadku konieczności wstrzymania robót na skutek decyzji właściwych 

organów, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 

załączników do niniejszej umowy; 

4) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia; 

5) w przypadku konieczności wykonania innych zamówień, które mają wpływ na 

wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową i które powodują nieaktualność 

postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

6) w przypadku konieczności usunięcia błędów, ujawnionych w niniejszej umowie, w 

projektach budowlanych, projektach wykonawczych lub specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

7) w przypadku konieczności dodania nowych załączników do niniejszej umowy; 

8) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień 

niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 

9) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące niniejsze 

zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która 

powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej 

umowy; 

10) w przypadku poinformowania Zamawiającego przez instytucje finansujące niniejsze 

zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która 

powoduje konieczność zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto;  

11) w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które 

uniemożliwiają Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z 

niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powodują nieaktualność 

postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 
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12) w przypadku zaistnienia siły wyższej, która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe 

wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do 

niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub 

załączników do niniejszej umowy; 

13) w przypadku rezygnacji z wykonania dowolnej części zamówienia objętego 

niniejszą umową z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w dniu 

zawierania niniejszej umowy, które powodują konieczność proporcjonalnego 

zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający oświadcza, że zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie ust. 1 niniejszej umowy są 

dopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że przez pojęcie „siła wyższa” rozumie się jakiekolwiek zdarzenie, które 

pozostaje poza kontrolą którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, a w szczególności: 

wojnę, powstanie, zamieszki, blokady dróg, strajki, sabotaż, powódź, huragan, trzęsienie 

ziemi lub też inne klęski żywiołowe, wybuch, pożar i wypadki transportowe. 

4. Strony ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian niniejszej umowy, w szczególności 

określonych w ust. 1 pkt 1-13, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, 

jest zawarcie aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Strony ustalają, że do obliczania wynagrodzenia za wykonanie wszelkich robót, 

wykonywanych przez Wykonawcę w wyniku zmian wprowadzonych aneksem do 

niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

stosować stawki do kosztorysowania, zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu 

poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, tj. ……………………………, chyba że 

Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie innych stawek do kosztorysowania. 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że ustalił zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej 

umowy w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 

1, tj. w wysokości ……………………………………………………….….... 

2. Zamawiający oświadcza, że nie wyraził zgody na wniesienie zabezpieczenia przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. 

3. Strony oświadczają, że przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie jej należytego wykonania w wysokości określonej w ust. 1.  

4. Strony oświadczają, że zabezpieczenie zostało wniesione przez wykonawcę w formie 

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

5. Zamawiający jest uprawniony do przeznaczenia zabezpieczenia na poczet roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, przy czym przez 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy uznaje się również 

niedokonanie przez Wykonawcę płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia lub 

odsetek któremukolwiek podwykonawcy lub dokonanie płatności wynagrodzenia lub 

odsetek z opóźnieniem w stosunku do terminu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 70 % kwoty zabezpieczenia  

w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

7. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy 30 % kwoty zabezpieczenia  

w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 miesięcy, 

liczonych od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna Zamawiający 

zobowiązuje się zwrócić Wykonawcy dokument zabezpieczenia w terminie 15 dni od 
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upływu okresu rękojmi za wady, wynoszącego 60 miesięcy, liczonych od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych, przy czym w okresie od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych do upływu okresu rękojmi 

jest uprawniony do żądania od wystawcy dokumentu jedynie 30 % kwoty zabezpieczenia. 

9. W przypadku, gdy na skutek zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia 

zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniężna straci ważność, Wykonawca 

zobowiązuje się z własnej inicjatywy i na własny koszt wnosić nowe zabezpieczenia albo  

przedłużać ważność dotychczasowego zabezpieczenia do czasu zaistnienia okoliczności 

zobowiązujących Zamawiającego do jego zwrotu, przy czym Wykonawca zobowiązuje 

się wykonywać te czynności z takim wyprzedzeniem, aby została zachowana ciągłość 

zabezpieczenia oraz nie zostały zmienione warunki zabezpieczenia. 

10. Strony ustalają, że wysokość zabezpieczenia nie podlega zmianie w przypadku 

częściowego odstąpienia od niniejszej umowy lub zmiany niniejszej umowy na skutek 

rezygnacji przez Zamawiającego z części zamówienia. 

 

§ 17 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie 

zamówienia objętego niniejszą umową. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na, określony w karcie 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy lub w innych załącznikach 

do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w 

karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr … do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień z gwarancji jakości, niezależnie 

od korzystania z uprawnień z rękojmi za wady.  

 

§ 18 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następców prawnych 

każdej ze stron. 

2. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 

niniejszą umową należy kierować na adres „Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa”, 

natomiast wszelką korespondencję drogą elektroniczną należy kierować na co najmniej 

dwa następujące adresy poczty elektronicznej jednocześnie: 

„gpszczel@muzeumwp.pl”oraz „sekretariat@muzeumwp.pl”. 

3. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z 

niniejszą umową należy kierować na adres „………………………….”,natomiast wszelką 

korespondencję drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na następujące adresy 

poczty elektronicznej: …………………………………………………….. 

4. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty 

elektronicznej pod rygorem uznania za doręczoną na ostatni znany adres poczty 

elektronicznej w dacie podjęcia pierwszej próby wysłania korespondencji. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 

6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

mailto:gpszczel@muzeumwp.pl
mailto:sekretariat@muzeumwp.pl
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7. Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu, a 

język polski jest wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich 

kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z załącznikami. 

8. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Załącznik nr … –kopia odpisu Zamawiającego z rejestru państwowych instytucji 

kultury, prowadzonego przez Ministra Obrony Narodowej; 

2) Załącznik nr … – informacja o Wykonawcy, odpowiadająca odpisowi aktualnemu z 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo informacja o Wykonawcy 

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

3) Załącznik nr … –karta gwarancyjna; 

4) Załącznik nr … – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

5) Załącznik nr … – Projekt remontu wnętrz. 

6) Załącznik nr … – Projekt remontu wnętrz – rys. 1. 

7) Załącznik nr … – Projekt remontu wnętrz – rys. 2. 

8) Załącznik nr … – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – ogólna. 

9) Załącznik nr … – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – tynkowanie i 

malowanie. 

10) Załącznik nr … – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – układanie 

wykładzin podłogowych. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


