
UMOWA NR ...... 
NA ROBOTY BUDOWLANE ..................................... 

 

zawarta w dniu ............................... w Poznaniu,  

pomiędzy: 
 
Teatrem Polskim w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań, NIP 778-10-03-125, REGON 
000278882, reprezentowanym przez: 
 
Marcina Kowalskiego – Dyrektora 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

 ...............................................................................  z siedzibą w ....................................................... 
ul.  .................................................................................  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  ....................................................................  pod numerem  
KRS  ....................................................................................................... , NIP................................... 
o kapitale zakładowym  ................................................................................. , reprezentowaną przez 
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”. 

§ l 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr 1/2018/PZP „Przebudowa i nadbudowa 
budynku administracji Teatru Polskiego w Poznaniu”. 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
 ............................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................  . 

 

2. Szczegółowy zakres robót objętych umową określa: 

1) przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr ........ do 
umowy, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca załącznik nr .............................  
do umowy, 

3)
 ..............................................................................................................................................................



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

3. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w ust. 1. i 2. nie budzi wątpliwości. 
Wykonawca wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 
umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał 
podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, nawet gdyby w 
czasie zawarcia umowy nie można było ich przewidzieć. 

§ 3 
TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową: 

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy ..........................................................................., 
2) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ......................................................................., 
3) termin zakończenia przedmiotu umowy..................................................., 
4) odbiór końcowy przedmiotu umowy ........................................ . 

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia, realizacji i zakończenia elementów robót oraz ich wartości 
określa 
................................................................................................................................................................. . 

3. Rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy. 

4. Za zakończenie robót Strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy 
potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia terenu budowy, demontażu i usunięcia sprzętu 
budowlanego, a także wszelkich prowizorycznych obiektów wzniesionych przez Wykonawcę lub 
podwykonawców działających na jego rzecz w czasie budowy, w terminie 14 dni od dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 4 
ROBOTY ZAMIENNE 

Zamawiający w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystąpić do Wykonawcy o 
wykonanie robót zamiennych. Roboty zamienne nie mogą wykraczać poza zakres zobowiązania 
umownego Wykonawcy, a zmiana polegać może jedynie na modyfikacji robót określonych w 
dokumentacji, o której mowa w § 2 umowy, lub zastąpieniu ich innymi robotami. Zmiana w 
wykonywaniu jakiejkolwiek części prac wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do niniejszej 
umowy. Żądanie dokonania zmiany powinno zostać zgłoszone Wykonawcy przez Zamawiającego na 
piśmie na co najmniej ................ dni przed rozpoczęciem przez Wykonawcę wykonywania robót, 
których przedmiotowe żądanie dotyczy, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr .......... 
do umowy. 

§ 5 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 



1)  ..................................................................................................................................................... , 

2)  ..................................................................................................................................................... , 

3)  ....................................................................................................................................................  . 

§ 6 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca obowiązany jest w szczególności: 

1) przejąć plac budowy i przygotować do realizacji przedmiotu umowy oraz pisemnie powiadomić 
jednostki opiniujące i uzgadniające, a także użytkowników terenów przylegających do terenu 
budowy o rozpoczęciu realizacji umowy, 

2) do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji awaryjnej oraz do 
usunięcia szkód środowiskowych – w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. W przypadku 
nieusunięcia szkód, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, 

3) wyznaczyć i zabezpieczyć miejsce na ewentualne materiały ropopochodne, wyposażając je w 
odpowiednie sorbenty; wyznaczyć miejsce na odpady niebezpieczne; podpisać umowę na 
wywóz odpadów z firmą posiadającą stosowne uprawnienia, a kopie umowy przekazać 
Zamawiającemu, 

4) przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy – zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy, 

5) uzyskać w czasie realizacji umowy wszelkie niezbędne zgody, zatwierdzenia i uzgodnienia, 
przewidziane prawem budowlanym, prawem o zagospodarowaniu przestrzennym, prawem 
ochrony środowiska oraz wynikające z innych przepisów, 

6) przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę niezbędnych zgód, zatwierdzeń i uzgodnień, w 
terminie 15 dni od dnia przekazania terenu budowy; opóźnienie w uzyskaniu ww. zgód, 
uzgodnień i zatwierdzeń nie może stanowić podstawy do występowania z żądaniem przedłużenia 
terminu realizacji przedmiotu umowy, 

7) realizować roboty z zachowaniem terminów szczegółowych, wynikających z harmonogramu 
rzeczowo-finansowego. Wykonawca będzie ustalał czas pracy swych pracowników zgodnie z 
przepisami prawa pracy, mając na uwadze wymóg dochowania terminów umownych oraz 
należytej jakości przedmiotu umowy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
roboty w systemie wielozmianowym, w tym również w dni wolne i święta, na każde żądanie 
Zamawiającego lub jeżeli taka konieczność podyktowana jest wymogami dochowania terminów 
przewidzianych harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

8) udzielać Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę oraz o liczbie 
zatrudnionych pracowników, a także informacji o używanym sprzęcie, 

9) kupować wyroby budowlane, w ramach realizacji przedmiotu umowy, dopuszczone do obrotu 
zgodnie z przepisami prawa oraz posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, 

10) informować Zamawiającego o sposobie prowadzenia przez Wykonawcę jakościowych prób 
materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie oraz zapewnić 
Zamawiającemu, a także pozostałym uczestnikom procesu inwestycyjnego możliwość 
nieskrępowanego wykonywania ich uprawnień kontrolnych, nadzorczych lub badawczych, 

11) terminowo zawiadamiać, wpisem do dziennika budowy, o wykonaniu robót zanikających lub 



ulegających zakryciu oraz o innych robotach, objętych procedurą odbioru, 
12) na żądanie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów przerwać roboty na budowie 

oraz zabezpieczyć wykonane roboty, 
13) zawiadamiać Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i dostrzeżonych wadach 

jakościowych materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń, a także uprzedzić pisemnie 
Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i innych zagrożeniach mogących wpłynąć na 
prawidłowy przebieg realizowanego przedsięwzięcia, 

14) …………………………………………………… 

§ 7 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na 
jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową 
lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z 
wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie 
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy. 

3.  Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą robót budowlanych 
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej 
zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w 
wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten 
zakres. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia 
Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia 
Podwykonawcy. 

Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy 
Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w 
szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów określonych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności 
wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. Jeżeli Zamawiający w 
terminie ……….. dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych, 
następujących klauzul umownych: 

1) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie będzie krótszy od 
zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady 
określonego w Umowie, 

2) Podwykonawca nie może podzlecić wykonania robót dalszemu podwykonawcy bez odrębnej 



pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

3) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej 
płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości, 

4) zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego 
pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 
przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów, 

5) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich 
dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych z nieterminowym regulowaniem 
wynagrodzenia, 

6) wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa, 

7) zobowiązujące Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym paragrafie 
przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej 
umowy. Zamawiający, w terminie ……… dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi 
pisemny sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt. 3 
niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie ……. dni, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

6. Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą robót budowlanych ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej 
zmiany tej umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na podpisanie umowy z Podwykonawcą, 
jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres robót ma być wykonywany 
bezpośrednio przez Wykonawcę. 

8. Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, 
opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego 
zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą 
robót budowlanych. 

9. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy 
zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, 
wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny 
stanu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi – 
w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy 
oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ (tj. 
……………………………..…… ……………………………………………………………..), jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w powyższym zdaniu , nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo o wartości większej niż …………… zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 



jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi – w rozumieniu, 
odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pkt 8 Pzp – Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

 

§ 8 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, 
łącznie na kwotę...............PLN w tym podatek VAT ..................... PLN.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie Wykonawcy 
obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania 
zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i 
wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym wszelkie koszty robót 
tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty 
związane z odbiorami wykonanych robót, uzyskaniem decyzji, próby, pomiary, koszty opracowania 
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), ubezpieczenia i 
inne koszty wynikające z niniejszej Umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w umowie. 

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe 
oszacowanie ceny za przedmiot umowy i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

4. Nieuwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego 
cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi wszystkie ryzyka związane z przyjętą ceną. 
5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej jest podpisany przez Strony protokół 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
6. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury VAT jest załączenie do nich następujących 
dokumentów: 
1) kopię zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu zaawansowania robót, 
2) ............................................................................................................................................................... 
7. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu  ...............................  dni od dnia otrzymania prawidłowo  
wystawionej faktury VAT. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy  
nr  .......................................................................................................................................................  
prowadzony w  .................................................................................................................................  . 

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w 
......................................................................... i posiada NIP ................................................... . 

10. ………………………………………………………………………………………………….. 



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

11…………………………………………………………………………………………………… 

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

§ 9 
ODBIORY 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy występować będą następujące odbiory: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór częściowy, 
3) odbiór końcowy przedmiotu umowy, 
4) odbiór pogwarancyjny. 
2. Odbioru wymienionego w ust.1 pkt 1 dokonuje Zamawiający w terminie ............. dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę odbioru tych robót wpisem do dziennika budowy. W przypadku gdy z winy 
Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać 
Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, 
które nie zostały odebrane. 

3. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy oraz  .............................  
 ......................................................................................................................................................... . . 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

1) dziennika budowy, 
2) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych 

przepisami ustawy – Prawo budowlane i innymi przepisami szczególnymi mającymi zastosowanie do 
wykonania przedmiotu umowy, 

3) instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji.............................................., 
4) dokumentacji powykonawczej....................................................................................... . 

5. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i 
sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze 
stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu ......... dni 
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości 
do odbioru Wykonawca zawiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujące nadzór 
autorski, wpisem do dziennika budowy Zamawiającego. 

6. Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu ........ dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru 
podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) nienadające się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 
technicznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 



przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 1, nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do 
odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 5 i 6. 

9. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru. 

10. W przypadku odbiorów częściowych postanowienia ust. 3–9 stosuje się odpowiednio. 

11. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu, 
5) ustalenia co do zgodności wykonanych robót z umową, przekazaną dokumentacją, zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
6) wymienienie ujawnionych wad, 
7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu 

usunięcia wad, propozycje obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze, 
10) .......................................................................... . 

12. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. 

13. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, w ciągu ....... dni od upływu 
terminu gwarancji jakości oraz rękojmi, wraz z przedstawicielem Wykonawcy. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu 
udzielonejgwarancji jakości oraz rękojmi za wady. 

§ 10 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 
……….., poczynając od daty odbioru końcowego, na następujących warunkach: 
 ..........................................................................................................................................................  . 

2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu 
stwierdzenie wad, Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę. Zamawiający wyznacza termin 
usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie oraz treść dokumentu gwarancyjnego. 

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i 
na jego koszt. 



5. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał 
okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z 
zastrzeżeniem ust. 2–4.  

§ 11 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego tytułem 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 
r. – Prawo zamówień publicznych. 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane, pozostawiając 30% 
zabezpieczenia, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. 
4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi, o którym mowa w ust. 3, zostanie zwrócone w 
terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

§ 12 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 

1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych Strony 
ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kary umownej z 
następujących tytułów i w następującej wysokości: 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, poczynając od dnia 
wyznaczonego na usunięciu wad. W przypadku zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowo 
wyznaczonym kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, 

4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, 

5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
netto, 

6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, 

7) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego netto, 

8) za nieprzestrzeganie obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę w ramach stosunku pracy 



określonych przez Zamawiającego w siwz na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy – w wysokości 
0,01% za każdy dzień występowania nieprawidłowości. 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość 
zastrzeżonych kar umownych. 

§ 13 
UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na 
wypadek szkód w efektach robót, a także w mieniu zlokalizowanym na terenie budowy. Polisa z tytułu 
wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy powinna obejmować między innymi: 

1) szkody powstałe w robotach oraz wyrobach, materiałach i wyposażeniu, które zostały wbudowane, 
wmontowane, zainstalowane lub dostarczone, do pełnej wysokości, 

2) zwrot wydatków związanych z naprawą powstałych szkód lub usterek. 
 Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu realizacji 

niniejszej umowy, w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, w terminie ........... dni od dnia 
przekazania terenu budowy, kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkimi dowodami wpłaty 
wymaganych składek. Wykonawca obowiązany jest zapewnić w razie konieczności przedłużenie 
okresu na jaki zawarto ww. ubezpieczenia, nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego. 

2. Beneficjentami z tytułu ubezpieczeń wymienionych w ust.1 będą równolegle Zamawiający i 
Wykonawca. 
3. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1, lub nie będzie kontynuował 
wyżej wymienionych ubezpieczeń, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je 
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z 
zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach 
umowy. 

§ 14 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 
1) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie likwidacji Wykonawcy, 
2) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, przedłuża się o ponad  miesiąc, dotrzymanie terminu zakończenia robót 
przez Wykonawcę nie jest możliwe.  

3) uprawnienie takie przewidują przepisy Kodeksu cywilnego, 
4) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o 

którym mowa w §7 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości Umowy  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na przyczynę, Wykonawca obowiązany jest do 



dokonania przy udziale Zamawiającego pełnej inwentaryzacji oraz zabezpieczenia wykonanych robót. 
Zamawiający powinien zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie należne za wykonane roboty, w zakresie, 
w jakim nie odstąpiono od umowy. 

§ 15 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia, 
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w .......... jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po .........egz. dla 
każdej strony. 

5. Integralną część umowy stanowią: 

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