
          Załącznik  nr 3 do SIWZ 

 
Umowa o roboty budowlane  Nr  …………….. 

 

W dniu ……………………. 2021 r. w Bydgoszczy pomiędzy Międzyzakładową Spółdzielnią 

Mieszkaniową „DOM” w Bydgoszczy, mającą swoją siedzibę w Bydgoszczy przy ulicy 

Marcina Kromera 7A wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 

pod nr KRS 0000120556 w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział  Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego  przy ulicy Toruńskiej 64a w Bydgoszczy, posiadającą NIP 

554-031-21-25, zwaną dalej w treści  „Zamawiającym” reprezentowaną przez Zarząd 

jednoosobowy: 

 

  Prezes Zarządu  -    ………………………………. 

a 

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

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

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

posiadającym NIP  …………………….., zwanym dalej w treści „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez : 

……………………………… 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu wewnętrznego 

postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty 

Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, została zawarta umowa o 

następującej treści : 

 

      § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.: 

„Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami indywidualnymi w podziemiu, na 

działce nr ew. 251/54 przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 8 w Szubinie” zgodnie z 

dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Pro Amar Sp. z o.o. z 

siedzibą w Bydgoszczy oraz decyzją Nr 504 Starosty Nakielskiego z dnia 24 lipca 2020 r. 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu obiektu, o którym mowa w § 1 

ust. 1 i do wykonania go zgodnie z projektem sporządzonym przez Pracownię Projektową 

Pro Amar Sp. z o.o. oraz zasadami wiedzy technicznej.  

3. Szczegółowy zakres robót do wykonania określają: 

1) harmonogram realizacji przedmiotu umowy – Załącznik nr 2, 

2) harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący Załącznik nr 3 

sporządzone na podstawie tabeli załączonej do SIWZ -  „Podział ceny na składniki”.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót, warunkami 

realizacji przedmiotu umowy, projektem oraz przyjmuje wykonanie przedmiotu umowy 

bez zastrzeżeń.    

 

      § 2 

1. Termin  rozpoczęcia  przedmiotu  umowy  ustala  się  na  dzień : ………… 2021r.  

2. Termin  zakończenia  przedmiotu  umowy ustala się na  dzień: …………. 2022 r.  
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       § 3 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zawierającą m.in. treść niniejszej umowy, 

która została  przez Wykonawcę  zaakceptowana bez zastrzeżeń. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy Specyfikację 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która określać będzie standardy i jakość 

wykonania robót, w zakresie sposobu  wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.   

4. Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi Załącznik nr 6 do 

umowy.  

       § 4 

1. Zamawiający w dniu ………………2021 r. przekaże Wykonawcy protokolarnie 

komplet dokumentacji projektowo-wykonawczej (w dwóch egzemplarzach), która 

określa przedmiot umowy wraz z oświadczeniem o jej kompletności oraz decyzję o 

pozwoleniu na budowę i zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych 

skierowane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  w Nakle nad 

Notecią. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy w dniu ……………2021 r. plac 

budowy w granicach niezbędnych do realizacji zamówienia i wynikających z faktu 

posiadania działki nr ew. 251/54.                             

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru działających w 

granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo 

budowlane  (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm. ) i powiadomienia o tym Wykonawcy 

na piśmie. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zapewni dostarczanie energii elektrycznej i wody na 

potrzeby wykonania swoich obowiązków – realizacji przedmiotu umowy; koszt 

doprowadzenia wody i energii elektrycznej do placu budowy obciąża Wykonawcę 

5. Wykonawca na własny koszt zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie 

ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt zabezpieczenie placu 

budowy przed dostępem osób trzecich, strzec mienia znajdującego się na placu budowy, 

a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na placu budowy. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu 

budowy oraz ponosi odpowiedzialność materialną za naruszenie obowiązków 

określonych w ust. 6 do ust. 14 niniejszego paragrafu.  

8. Wykonawca wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również 

będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów 

tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych na zorganizowanym przez siebie placu 

budowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż. 

oraz zobowiązuje się zabezpieczyć na placu budowy warunki wynikające z przepisów 

bhp i p. poż.  

10. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i drogi 

dojazdowe w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i na 
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bieżąco usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady, śmieci oraz 

niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy 

(lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, 

a związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a także umieścić na terenie 

budowy w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zgodnie ze wzorem określonym w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwce 2002 r. (Dz. U. z 2018 poz. 

963 z późn. zm.) 

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 

wymaganych tą ustawą.  

14. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót. 

15. Wykonawca zobowiązuje się powołać Kierownika budowy, który będzie realizował 

obowiązki określone ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333 z późn. zm.), a także  przed rozpoczęciem budowy sporządzi plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dla realizacji przedmiotu umowy, wymagany zgodnie 

z art. 21a ww. ustawy.  

      § 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz do 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z wykonywaniem 

przedmiotowych robót budowlanych. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 

1) roboty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, wody, huraganu i innych 

zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

3. Ubezpieczenie będzie obejmowało roboty do wartości nie mniejszej niż wartość 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do scedowania na rzecz Zamawiającego praw wynikających 

z umowy ubezpieczenia budowy określonej w ust. 2 pkt 1 z wyłączeniem szkód 

wyrządzonych bezpośrednio Wykonawcy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 

których jakość i parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w projektach 
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budowlanym i wykonawczych wszystkich branż, sporządzonych przez Pracownie 

Projektową Pro Amar Sp. z o.o.  

2. Wszystkie wyroby budowlane (materiały i urządzenia), o których mowa w ust.1 powinny 

odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie, spełniać kryteria wskazane w definicji określonej w rozporządzeniu (UE) 

nr 305/2011 i art. 2 pkt. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 . poz. 215 z 

późn. zm.) zgodnie z zasadami stosowania wyrobów budowlanych przy wykonywaniu 

robót budowlanych określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz  co do jakości wymaganiom dokumentacji 

projektowej. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zmian materiałowych i technicznych 

przyjętych w dokumentacji, o ile nie pogorszą jakości w zakresie wynikającym z 

obowiązujących warunków technicznych, a zwłaszcza z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065) oraz nie wpłyną na 

wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, po uzyskaniu wcześniejszej zgody autora 

dokumentacji projektowej – Pracowni Projektowej PRO AMAR Sp. z o.o. - i pisemnego 

zatwierdzenia zmian przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu stosowne dokumenty 

użytych materiałów (wyrobów budowlanych) potwierdzające,  że dany wyrób budowlany 

jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z 

przepisami art. 5  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 

2020 poz. 215), spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 

listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  ( Dz. U z 2016 poz. 1966 ). 

5. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 

materiałów. 

6. Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiał bądź wykonanie robót są zgodne 

z umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

8. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się siłami własnymi wykonać zakres rzeczowo-finansowy 

robót, który określa Załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że część robót zleci do wykonania Podwykonawcom. 

Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy robót  dla Podwykonawców określa Załącznik 

nr 5 do niniejszej umowy.  

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą mają 

zastosowanie przepisy art. 647
1
 § 2, § 3, § 4, § 5 i § 6 kodeksu cywilnego.    
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4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

5. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie 

przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu 

odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, ustalonego w niniejszej umowie. 

        

§ 8 

1. Strony umowy ustalają, że narady koordynacyjne odbywać się będą co najmniej raz w 

miesiącu, a w ostatnich trzech miesiącach realizacji według potrzeb. 

2. Miejsce i formę narad koordynacyjnych określać będzie Zamawiający.  

 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) będzie wynagrodzenie  ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest ostateczne i niezmienne oraz 

wyraża się kwotą  : 

1) netto: ……………………………….. zł.(słownie:……………………………………

……………………………………………………… ), 

2) brutto w dniu zawarcia umowy:………………………………..zł. ( słownie 

:……………………………………………………….).  

3. Do ustalonego w ust. 2 pkt 1 wynagrodzenia  netto, w trakcie realizacji robót  obowiązuje 

naliczanie podatku VAT aktualnego  w dniu wystawiania faktur. 

4. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

te roboty zgodnie z protokółem konieczności spisanym na tę okoliczność, przy 

jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów wynikających z 

oferty Wykonawcy oraz czynników cenotwórczych przedstawionych w ofercie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego (Inspektora 

Nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych w 

terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

6. W przypadkach wystąpienia robót dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych 

(odmiennych w stosunku do ustalonych pierwotnie) rozliczane będą one na podstawie 

kosztorysów lub kosztami różnicowymi z zachowaniem składników cenotwórczych 

podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy.  

7. Ceny materiałów i sprzętu – wg średnich cen publikowanych w wydawnictwie 

„ORGBUD” Serwis – Poznań lub SEKOCENBUD Warszawa z okresu wykonania robót. 

8. Roboty dodatkowe, zaniechane lub zamienne zostaną wprowadzone aneksem do umowy.  

9. Jeżeli w  okresie 5 lat od udzielenia niniejszego zamówienia  wystąpi konieczność 

wykonania robót dodatkowych nie przekraczających  20 % wartości niniejszej umowy 

Zamawiający udzieli Wykonawcy  zlecenia w trybie z wolnej ręki jako dodatkowe  

zamówienie, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na warunkach 

określonych w SIWZ, przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i 

składnikach cenotwórczych wynikających z oferty Wykonawcy.  
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§ 10 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 i § 4 niniejszej umowy, Wykonawca 

przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe : 

1. Pełnienie funkcji koordynujących w stosunku do robót realizowanych przez 

Podwykonawców. 

2. Zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót prowadzącego roboty budowlane z 

zachowaniem wymogów Rozdziału 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r/ (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333 z późn. zm). 

3. Informowanie Inspektora Nadzoru o terminie robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających. 

4. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany 

jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

5. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu 

poprzedniego. 

 

       § 11 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy według następujących 

zasad: 

1) Zamawiający zatrzyma kwotę 52.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące 

złotych) wniesioną jako wadium w postępowaniu przetargowym prowadzonym, co 

ustalono w  części XI pkt. 8 SIWZ, który stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej 

umowy,  

2) Zamawiający potrąci i zatrzyma z ostatnich trzech faktur przejściowych łączną 

kwotę stanowiącą 3 % (trzy procent)  wynagrodzenia ryczałtowego netto 

Wykonawcy,  

3) od środków finansowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy Wykonawcy nie przysługują odsetki bankowe.  

2. Po dokonanym odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz uzyskaniu przez 

Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru 

budowlanego, Zamawiający może wyrazić zgodę na zwrot Wykonawcy środków 

finansowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy pod 

warunkiem, że Wykonawca wniesie wcześniej zabezpieczenie w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej w tej samej wysokości na zasadach 

wyłączności dla Zamawiającego i realizacji na każde jego żądanie przez okres gwarancji 

i rękojmi.     

3. W przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej środki finansowe, 

z tego tytułu opisane w punkcie 1 i 2 ustępu 1 niniejszego paragrafu, pozostaną w 

dyspozycji Zamawiającego przez okres gwarancji i rękojmi.  

4. Podstawą wypłaty środków finansowych z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy będzie ostatni protokół spisany w sprawie dokonania sprawdzenia usunięcia 

usterek, wad lub braków ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi podpisany przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.    
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5. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy  gwarantuje zgodne z umową wykonanie 

robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane roboty. 

       

§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach : 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za opóźnienie w terminie zakończenia przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 

łącznej kwoty netto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie, za każdy 

dzień zwłoki, 

b) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze,  

w okresie rękojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji – w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót (nie wynikającej z harmonogramu 

rzeczowo-finansowego załączonego do umowy) z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 0,2 % łącznej kwoty netto ryczałtowego 

wynagrodzenia umownego, za każdy dzień przerwy w realizacji robót, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% łącznej kwoty netto ryczałtowego wynagrodzenia umownego, 

e) w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

umownego ponad 30 dni kalendarzowych, Zamawiający zachowuje prawo do 

odstąpienia od umowy, które traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za wyjątkiem sytuacji gdy 

Zamawiający opóźni się z zapłatą wynagrodzenia o ponad 30 dni. W takim 

przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych za 

niedotrzymanie terminów umownych oraz jednocześnie do naliczenia kary za 

odstąpienie od umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100 )  za każdy dzień zwłoki liczony odpowiednio od  terminu 

umownego, 

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% łącznej 

kwoty netto ryczałtowego wynagrodzenia umownego, 

c) za zwłokę w rozpoczęciu czynności odbioru w wysokości 5.000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych 00/100 ) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty. 

3. Strony umowy postanawiają, że kary umowne zostaną wpłacone przez Stronę zobowiązaną 

do jej zapłaty na rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty wystawienia noty 

obciążeniowej. 

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.   

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

       § 13 

1. Strony umowy ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
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2. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do  

odbioru oraz wpisem  do  dziennika  budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak 

ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie  7 dni roboczych od daty 

dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do 

dziennika budowy. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy  w ciągu 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z  przeznaczeniem  to    

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w tym protokole wad. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  (Inspektora 

Nadzoru) o usunięciu wad. 

7. Zamawiający wyznaczy także terminy przeglądów technicznych  obiektu przed 

upływem okresu gwarancji oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia 

stwierdzonych wad. 

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek, wad lub braków spisanych przy 

odbiorze, w okresie rękojmi za wady fizyczne i w okresie gwarancji rozpoczynają swój 

bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

których mowa w § 11 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

       § 14 

1. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi  …… lat (słownie : ……….. ) licząc od daty odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, z wyjątkiem urządzeń. 

3. Dla urządzeń obowiązują okresy gwarancji nie mniejsze jednak niż 3 lata z 

zastrzeżeniem, że bieg terminów rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

4. Jeżeli udzielona przez Wykonawcę gwarancja jest równa wynikającemu z mocy prawa 

terminowi rękojmi, to termin odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu  

umowy jest jednakowy dla wszystkich robót będących przedmiotem umowy.  
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5. Wykonawca przy odbiorze przedmiotu umowy zobowiązany jest do wręczenia 

Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego zawierającego uszczegółowione 

zobowiązanie gwarancyjne w zakresie terminów świadczeń gwarancyjnych i terminów 

spełnienia gwarancji, tj. wykonywania tych świadczeń. Dokument powinien obejmować: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektu, 

2) warunki odpowiedzialności gwarancyjnej. 

6. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 

powstałych usterkach lub wadach przedmiotu umowy do 14 dni od ich ujawnienia, 

zorganizować przegląd gwarancyjny, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich 

usunięcia w terminie wyznaczonym w protokole z przeglądu.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do delegowania na pisemny wniosek Zamawiającego, 

swojego przedstawiciela, celem uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych stanu 

technicznego wykonania robót objętych niniejszą umową.  

8. Brak udziału Wykonawcy w przeglądzie będzie równoznaczne z akceptacją zapisanych 

usterek lub wad przez Zamawiającego w protokole  przeglądu.  

9. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego  zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,  

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,  

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.   

 

§ 15 

1. Strony umowy postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało 

fakturami przejściowymi, na podstawie protokołu stanu zaawansowania i odbioru robót 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, nie częściej niż raz w 

miesiącu, w terminie 21 dni od otrzymania faktury, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pierwsza faktura może zostać wystawiona przez Wykonawcę nie wcześniej niż 3 

miesiące od dnia rozpoczęcia robót, na podstawie protokołu stanu zaawansowania i 

odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

3. Podstawą do rozliczenia częściowego wykonania robót jest harmonogram rzeczowo-

finansowy stanowiący Załącznik nr 2 oraz protokół częściowego stanu zaawansowania i 

odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest w umowach z Podwykonawcami rozliczać się fakturami  

przejściowymi za okresy nie krótsze niż 1 miesiąc za roboty wykonane w tym okresie.  

5. Zamawiający uzależnia wypłatę kolejnej faktury przejściowej (częściowej) dla 

Wykonawcy od przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 

dokonaniu przelewów (daty i kwoty) zapłaty wynagrodzeń dla podwykonawców za 

wystawione przez nich faktury dla Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy, o którym 

mowa powyżej zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności wynikającej z 

postanowień art. 647
1
 § 5 kodeksu cywilnego.   

6. Na podstawie art. 366 § 1 kc w związku z art. 647
1
 § 5 kc Zamawiający w przypadku nie 

zapłacenia przez Wykonawcę  faktur wystawionych przez Podwykonawców dokona 

zaspokojenia wierzycieli (Podwykonawców) i potrąci te sumy z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  
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7. Rozliczenie ostateczne nastąpi fakturą końcową po zakończonym odbiorze przedmiotu 

umowy. 

8. Podstawą do rozliczania finansowego jest harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący 

Załącznik nr 3  oraz do wystawiania przez Wykonawcę faktur będą  potwierdzone przez 

Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego protokoły : 

1) w zakresie faktur przejściowych (częściowych) – protokoły stanu zaawansowania 

(wykonania) i odbioru robót w okresie rozliczeniowym, 

2) w zakresie faktury końcowej – protokół odbioru końcowego robót. 

 

§ 16 

Faktury Wykonawcy będą wystawiane w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu stanu 

zaawansowania i odbioru robót w miesiącach rozliczeniowych oraz końcowa od daty 

podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

       

§ 17 

Strony umowy postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 21 dni 

(słownie: dwadzieścia jeden dni) licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi. 

 

  § 18 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron umowy 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej 

umowy oraz  wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla 

Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

        § 19 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Stronom 

umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 

1) Zamawiającemu  : 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności (w szczególności dotyczących 

nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie tj. 

braku chętnych na kupno mieszkania w tym budynku w wysokości 30% 

niezawartych umów wybudowania lokali mieszkalnych) powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia budowy. 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie, 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.. 

2) Wykonawcy : 
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a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

wezwania, w terminie 1-go miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur 

określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt Strony, która spowodowała odstąpienie, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, 

6) Zamawiający  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada obowiązany jest do : 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

c) zwrotu określonej części zabezpieczenia, proporcjonalnej do wartości części robót 

nie wykonanych przez Wykonawcę, pozostałą zatrzyma aż do upływu terminu 

umownego oraz gwarancji i rękojmi ustalonych dla Wykonawcy, 

7) postanowienie pkt. 6 niniejszego ustępu nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający 

odstępuje od umowy z winy Wykonawcy bowiem wówczas cała zatrzymana kwota 

będzie w depozycie Zamawiającego, aż do upływu terminu umownego oraz rękojmi 

(lub gwarancji, jeżeli jej okres jest dłuższy od okresu rękojmi) ustalonego dla nowego 

Wykonawcy, który na podstawie odrębnej  umowy dokończy wykonanie przedmiotu 

umowy. 

§ 20 

1. W razie powstania  sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
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4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

        

§ 21 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego.    

§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.      

   

§ 23 

Wykaz załączników do umowy : 

Nr 1.  Oferta Wykonawcy 

Nr 2.  Harmonogram realizacji przedmiotu umowy 

Nr 3.  Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy 

Nr 4.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Nr 5 Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotu umowy, który zostanie wykonany siłami 

własnymi Wykonawcy i zakres rzeczowo-finansowy, który zostanie wykonany przez 

Podwykonawców,  

Nr 6 Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

   

Wykonawca           Zamawiający  

 

 

 

 

 


