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Umowa - projekt 

 

zawarta w dniu …......... roku pomiędzy Gminą Stęszew – Szkołą Podstawową w Stęszewie 

reprezentowaną przez Dyrektor Karolinę Róg na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zwa-

ną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………….. 

reprezentowanym przez ………………………………. 

 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest remont polegający na adaptacji pomieszczenia na salę kompute-

rową w Szkole Podstawowej w Stęszewie z materiału wykonawcy. Szczegółowy opis przed-

miotu umowy oraz warunki jego wykonania określają: 

1) Zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik nr 1 do umowy 

2) Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy 

3) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do umowy 

4) Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 4 do umowy 

2. Zakres prac obejmuje: 

1) roboty budowlane, 

2) wykonanie instalacji teleinformatycznych, 

3) wykonanie instalacji elektrycznych 

zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie 

z warunkami określonymi w niniejszej umowie, z należytą starannością, wynikającą 

z zawodowego charakteru wykonywanej działalności z zachowaniem dobrej jakości, wła-

ściwej organizacji pracy, zasad bezpieczeństwa, zasad wiedzy technicznej oraz sztuki bu-

dowlanej, obowiązujących Polskich Norm oraz przepisów prawa, a w szczególności prawa 

budowlanego.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpo-

wiednimi przepisami prawa, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie wyrobów 

i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania 

w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

4. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, winien podjąć wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji sąsiadujących z placem budowy/robót i unikać 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód, 

5. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi 

z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsia-

dujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie za-

kłócenia czy szkody. 

§ 3 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1) Termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy. 

2) Termin zakończenia umowy: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ustala się łączne ryczałtowe wynagro-

dzenie Wykonawcy w wysokości: …………………. zł brutto (słownie: …………………………….. 

złotych ……/100), ………………… zł netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z wykona-

niem przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

3. Dokonanie przez Wykonawcę przeniesienia zarówno w całości, jak i części praw lub obo-

wiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pienięż-

nych przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody 

Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej fak-

tury końcowej VAT. Wystawienie przez Wykonawcę faktury końcowej nastąpi po podpisa-

niu przez Strony właściwego protokołu odbioru. Fakturę należy wystawić na: 

Nabywca: 

Gmina Stęszew 

62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 

NIP 777 31 41 373 

Odbiorca: 

Szkoła Podstawowa w Stęszewie 

Ul. Poznańska 25, 62-060 Stęszew 

5. Prawidłowo wystawiona faktura VAT zostanie zapłacona przez Zamawiającego przelewem 

na wskazane konto, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu. 

6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT: 
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1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców z 

określeniem ich nazw, adresów, numerów kont bankowych oraz kwot wymagalnych 

do zapłaty z tytułu wykonanych i odebranych prac, 

2) kopie wystawionych przez nich faktur, 

3) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur (rachun-

ków) podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie-

budzący wątpliwości dowód, np. bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

podwykonawcy(ów)), że dokonał zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, od-

powiadającego wykonanym przez nich czynnościom i pracom, 

4) oświadczenia podwykonawców (dalszych podwykonawców), podpisane przez osoby 

uprawnione do ich reprezentacji, złożone, nie wcześniej, niż w dniu wystawienia faktu-

ry VAT przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w sto-

sunku do podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa, 

5) protokół odbioru wykonanych robót budowlanych podpisany przez Wykonawcę  

i podwykonawcę – w przypadku robót budowlanych. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapłatę należnego wynagrodzenia przysługującego pod-

wykonawcom. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-

ne, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty od-

powiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, 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. 

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wyko-

nawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wyna-

grodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 4. Zama-

wiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym, niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-

nawcy 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 podwyko-

nawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapła-

ty. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodze-

nia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

§ 5 

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru budowlanego w osobie: …………………………. 

2. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót do-

datkowych i uzupełniających w imieniu Zamawiającego, bez jego zgody i pisemnego po-

twierdzenia. 

§ 6 

1. Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu umowy: 

1) zapewnienie zgodnie z przepisami i faktycznymi wymaganiami warunków bezpieczeń-

stwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego zarówno na budowie (terenie 

prowadzonych prac), jak i w innych sytuacjach pozostających w związku z prowadzo-

nymi pracami, a w szczególności odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, aby nie 

stanowił zagrożenia dla pracowników Zamawiającego i osób trzecich; 

2) organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza robót; 

3) zorganizowanie we własnym zakresie powierzchni składowych i magazynowych 

w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego; 

4) składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym, a po zakończeniu robót całkowite uporządkowania te-

renu; 

5) zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko 

i użytkowników obiektu oraz utrzymywanie w czystości dróg transportowych i na ze-

wnątrz (w szczególności: w przypadku zabrudzenia części wspólnych, do natychmia-

stowego oczyszczenia rejonu, który w wyniku działań Wykonawcy uległ zabrudzeniu); 

6) właściwe zabezpieczenie, każdorazowo po zakończonym dniu pracy, terenu robót oraz 

materiałów i środków produkcji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przed 

uszkodzeniami, kradzieżą, dostępem osób trzecich; 

7) utrzymywanie terenu budowy oraz otoczenia w należytym stanie i usuwania na bieżą-

co zbędnych materiałów, odpadków oraz śmieci. Wykonawca jest wytwórcą oraz posia-

daczem wszystkich odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-

dach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), powstałych w związku z realizacją ni-

niejszej umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje 

się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpa-

dami określonymi w ustawie o odpadach oraz innymi wymaganiami prawa z zakresu 

ochrony środowiska (m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-

ska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) w tym do prowadzenia ewidencji wy-

tworzonych odpadów, do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz posiadania 

dokumentów potwierdzających odbiór odpadów przez przedsiębiorcę, który postępuje z 
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odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi we 

właściwych przepisach prawnych; 

8) po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy zdanie Zamawiającemu terenu bu-

dowy oraz jego otoczenia w należytym stanie nadającym się do użytkowania, z 

uwzględnieniem ogólnej czystości i w stanie nie gorszym, niż przed przejęciem (Zama-

wiający nie przewiduje robót dodatkowych w tym zakresie); 

9) rozliczanie się z Zamawiającym z demontowanych materiałów i urządzeń podlegają-

cych odzyskowi; 

10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie wykonywanych 

prac i/lub w związku z tymi pracami. 

§ 7 

1. Zamawiający przewiduje:  

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego 

terminu stanowi konsekwencję: 

a) przyczyn zależnych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub 

podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca, 

b) siły wyższej, 

c) warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót, dla których 

określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków at-

mosferycznych,  

d) zmian spowodowanych wystąpieniem warunków terenu robót budowlanych od-

biegających w sposób istotny od wykazanych w dokumentacji projektowej, 

w szczególności napotkania nie występujących w planach i niezinwentaryzowa-

nych instalacji budowlanych elementów konstrukcyjnych lub elementów objętych 

ochroną konserwatorską zabytków, uniemożliwiających prowadzenie robót wg do-

kumentacji projektowej. 

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej zmianie – 

jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakte-

ru Wykonawcy nie można było uniknąć takiej zmiany. 

2) ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej wynika z obiektywnie uza-

sadnionych przesłanek (np. zmiana dokumentacji projektowej, sposób zagospodaro-

wania terenu lub obiektu), 

3) roboty zamienne, jeżeli takie zmiany w szczególności: 

a) zapewnią prawidłową realizację umowy,  

b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektu stanowiącego Przedmiot 

Umowy,  

c) zapewnią optymalne parametry techniczne lub podniosą standard jakości robót 

i obiektu stanowiącego Przedmiot Umowy, 
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d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu, 

e) będą wynikały z konieczności zmiany dokumentacji projektowej, 

f) przyniosą inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.  

4) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu 

realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w pkt. 2 i 3. 

2. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 

zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty 

zamienne wynikające ze sposobu zagospodarowania terenu lub obiektu, konieczności 

zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian materiałów, technologii, 

urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub na 

materiały, technologie i urządzenia o wyższych parametrach, niż określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie robót zamiennych i/lub uzupełniających zostanie ustalone 

na podstawie kosztorysu różnicowego w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie 

ofertowym ( zgodnie z § 4 ust. 3), a w przypadku braku takich cen w ofercie, o średnie 

narzuty oraz ceny podane w zeszytach informacyjnych „Sekocenbud” za okres ich 

wbudowania lub ustalone w trakcie negocjacji pomiędzy stronami. Podstawą do określenia 

nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku 

odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 8 

1. Za niewykonanie lub nie należyte wykonanie Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

15% wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 pkt 2; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w ramach rękojmi lub 

gwarancji w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego brutto   za każdy dzień zwło-

ki, 

4) za każdy przypadek niewypłacenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy wymagalnego wynagrodzenia, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiające-

go umowę o podwykonawstwo – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę oryginału (lub poświadczonej za zgod-

ność z oryginałem kopii) umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy zwłoki; 
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6) za brak natychmiastowego doprowadzenia do czystości części wspólnych budynku, 

które uległy zabrudzeniu w wyniku działalności Wykonawcy, np. w trakcie transportu 

materiałów budowlanych – każdorazowo w wysokości 500 zł brutto. 

2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy. 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.  

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 50% 

wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 9 

1. 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. 

2. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

3. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

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

§ 10 

1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących 

przepisach, Zamawiający będzie dodatkowo uprawniony do odstąpienia od Umowy 

w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu oraz kodeksu cywilnego i innych 

obowiązujących przepisów może nastąpić, według wyboru Zamawiającego, w całości albo 

w niewykonanej części Umowy.  

3. Odstąpienie od Umowy na mocy niniejszego paragrafu może nastąpić w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu zdarzenia, które uprawnia go 

do odstąpienia. Jeżeli okoliczność uprawniająca Zamawiającego do odstąpienia od Umowy 

ma charakter ciągły, termin dla Zamawiającego do odstąpienia liczy się od dnia ustania 

tej okoliczności.  

4. Upływ terminu do odstąpienia liczy się odrębnie dla każdego przypadku i okoliczności 

uprawniających do odstąpienia od Umowy. 

5. Podstawy odstąpienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie wyłączają 

ani nie ograniczają możliwości odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego 

w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym i innych obowiązujących przepisach. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, 

bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu usunięcie naruszeń i usunięcie 

ewentualnych skutków tych naruszeń, jeśli Wykonawca: 
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1) przerywa wykonywanie prac objętych Umową lub w inny sposób okazuje zamiar od-

stąpienia od wykonywania zobowiązań objętych Umową, 

2) jest w zwłoce z rozpoczęciem wykonywania lub realizacją Umowy lub któregokolwiek z 

etapów określonych w Umowie, tak dalece, że zachodzi duże prawdopodobieństwo nie-

zakończenia w terminie umownym całości prac, 

3) podzleci całość robót budowlanych lub sceduje Umowę bez zgody Zamawiającego, 

4) doprowadzi do sytuacji, w której zostanie dokonane zajęcie jego majątku, 

w szczególności nastąpi zajęcie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realiza-

cji Umowy i pomimo wyznaczenia przez Zamawiającego terminu nie krótszego niż 

14 dni na podjęcie skutecznych działań mających doprowadzić do uchylenia dokona-

nych zajęć, dokonane zajęcie nie zostanie uchylone przez organ egzekucyjny, 

5) naruszy obowiązki związane z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dal-

szego podwykonawcy, w związku z czym Zamawiający dokona, co najmniej  

2-krotnej bezpośredniej zapłaty lub bezpośredniej zapłaty albo bezpośrednich zapłat 

na łączną sumę większą niż 5% wartości Umowy brutto podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

6) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie korzy-

ści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu wynagrodzenia 

lub nakłonienia jej do: 

a) działania lub wstrzymania się od działania związanego z Umową, lub 

b) okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec jakiejkol-

wiek osoby związanej z wykonywaniem Umowy 

lub jeśli którakolwiek z osób stanowiących personel Wykonawcy lub podwykonawcy, bądź 

dalszego podwykonawcy da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek 

osobie korzyści materialne lub wynagrodzenie opisane w niniejszym punkcie. Jednakże 

zgodne z prawem nakłanianie i nagradzanie personelu Wykonawcy nie uprawnia do od-

stąpienia od Umowy.  

7. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 11 

Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego żadnego z uprawnień, jakie nabył 

on na podstawie niniejszej Umowy lub na innej podstawie w tym prawa do naliczania kar 

umownych przewidzianych § 8.  

§ 12 

1. W terminie 7 dni od odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, zgodnie z ust. 2 i 5.  

2. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony zgodnie 

z następującymi założeniami: 

1) wycena poszczególnych elementów nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Umowie 

dla odbiorów częściowych (o ile zostały przewidziane),  
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2) w przypadku braku możliwości wyceny zgodnie z pkt 1), zostanie ona dokonana pro-

porcjonalnie do stopnia procentowego zaawansowania prac, z uwzględnieniem warto-

ści Umowy i rozbicia ceny ofertowej (o ile zostało przewidziane); Ustalenie stopnia pro-

centowego zaawansowania prac oznacza porównanie zakresu prac wykonanych z ilo-

ścią prac niezbędnych do wykonania Umowy w całości, 

3) w przypadku gdy wykonane prace obarczone są wadami, ich wartość ulega odpowied-

niemu zmniejszeniu.  

3. Wykonawca niezwłocznie po odstąpieniu zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 

przerwanych oraz zabezpieczających oraz zabezpieczy przerwane roboty do momentu 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu. 

4. W terminie 7 dni od odstąpienia Wykonawca przekaże teren budowy Zamawiającemu 

oraz: 

1) usunie z terenu budowy na własny koszt i ryzyko urządzenia zaplecza przez niego do-

starczone bądź wzniesione oraz niewbudowane materiały i urządzenia,  

2) przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty wykonane w celu realizacji Umowy. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty wykonane oraz wbudowane materiały i urządzenia, według 

stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5, stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 7. 

7. Do wystawienia faktury oraz jej zapłaty stosuje się postanowienia Umowy dotyczące 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

8. Procedura opisana w niniejszym paragrafie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku 

odstąpienia od Umowy w całości, jak też w części oraz niezależnie od tego, czy odstąpienie 

zostało dokonane przez Zamawiającego, czy przez Wykonawcę.  

§ 13 

1. Stronu ustalają następujące procedury odbioru robót: 

1) Po zakończeniu robót i po potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nad-

zoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru załączając następujące 

dokumenty: 

a) oświadczenie Wykonawcy o zgodności z obowiązującymi przepisami i 

normami, 

b) dokumentacje powykonawczą, 

c) pozostałe dokumenty tj. aprobaty, atesty, deklaracje zgodności zasto-

sowanych materiałów. 

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i po-

wiadomi uczestników odbioru. 
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3) Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

4) Odbiór przeprowadzony zostanie z udziałem Zamawiającego, Wykonawcy i in-

spektora nadzoru. 

5) Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi 

Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wyko-

nawcy w dniu zakończenia odbioru. 

2. Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku stwier-

dzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiają-

cemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć 

nową datę odbioru, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) Jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagro-

dzenie,  

b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi. 

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty oraz 

materiały i urządzenia na okres ….. miesięcy. 

2. Gwarancja i rękojmia rozpoczynają swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które 

odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, oraz wszelkie szkody powstałe w związku z tymi 

wadami, nie później niż w ciągu 15 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady lub usterki w terminie trzech 

dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  

5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych oraz w ramach 

rękojmi ponosi Wykonawca. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po 

upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli przed ich upływem Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o istnieniu wady. 

7. Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi niezależnie od uprawnień 

z tytułu gwarancji. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania lub nie usunie zgłoszonych wad 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je we własnym zakresie lub zlecić 
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podmiotowi trzeciemu bez upoważnienia sądu, a poniesionymi kosztami obciążyć 

Wykonawcę, przy jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

W takim przypadku Wykonawca nie ma prawa kwestionować wysokości poniesionych 

przez Zamawiającego kosztów. 

9. Obciążenie Wykonawcy kosztami, o których mowa w ust. 8, nie wyłącza obowiązku 

zapłaty kary umownej, o której mowa w §8 ust. 1 pkt 3. 

§ 15 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
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