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Wzór umowy – załącznik nr 4 do SWZ 

UMOWA Nr IZ………………………………… 

 

W dniu …..….2022 roku w Zduńskiej Woli pomiędzy 

Powiatem Zduńskowolskim, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-16-24-435, 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu i na rzecz którego działają: 

         1. ……………………………………………………………….. 

         2. ………………………………………………………………..  

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej również „Stronami”, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy  

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, została zawarta 

umowa o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego i nieużywanego dźwigu 

osobowego (windy) o napędzie elektrycznym w istniejącym szybie windowym w budynku Domu 

Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 42, 98-220 Zduńska Wola wraz z jej 

uruchomieniem i uzyskaniem niezbędnych dla eksploatacji protokołów odbiorowych (w tym UDT) 

oraz demontażem istniejącej windy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz z jego załącznikiem, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy 

Zamawiającemu w uzgodnionym poniżej terminie wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą. 

3. Wykonawca robót winien przed zabudową materiałów dostarczyć Zamawiającemu wymagane 

atesty, świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne dotyczące wszystkich zastosowanych materiałów. 
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4. Wszystkie elementy stalowe występujące w elementach objętych przedmiotem zamówienia, 

poddane działaniu czynników atmosferycznych (zewnętrzne) oraz agresywnych muszą być 

wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczonych przed korozją poprzez 

ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zabezpieczonych 

jedynie poprzez malowanie proszkowe lub uprzednio zabezpieczanych antykorozyjnymi 

podkładami lub ocynkiem nanoszonym techniką malarską. 

5. Z uwagi na fakt, iż roboty/prace będą prowadzone przy obiekcie czynnym, wszelkie prace należy 

wykonywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie, zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym uzgodnionym z Zamawiającym. Sposób prowadzenia 

prac nie może znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia prac 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości. 

6. Zamówienie pn. „Modernizacja dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli” 

jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

będących w dyspozycji Samorządu Województwa Łódzkiego oraz środków własnych Powiatu 

Zduńskowolskiego i realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja dźwigu 

osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli”. 

 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przekaże Wykonawcy plac budowy.  

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej ustala się w terminie do 15.11.2022r. od daty zawarcia umowy. 

4. Odbiór przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego 

przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca w terminie siedmiu dni od daty zawarcia umowy przedstawi do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający kolejność wykonywania czynności 

oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac, o których mowa w § 1 z podaniem ich zakresu i wartości 

netto/brutto zgodnych z ofertą. 

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje Wykonawca zobowiązuje się 

złożyć w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej. Zamawiający zatwierdzi 

harmonogram rzeczowo-finansowy lub wskaże uwagi do niego nie później niż w ciągu 5 dni 

roboczych od otrzymania tego Harmonogramu. 
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3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – finansowanego 

lub jego aktualizacji Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu rzeczowo – finansowego w terminie 5 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o ile uwagi te będą zgodne 

z postanowieniami Umowy. 

4. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w ust. 3 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego. 

5. W przypadku nieuwzględnienia przez Wykonawcę w całości lub w części uwag Zamawiającego 

w terminie określonym w ust. 3, lub gdy przedłożony harmonogram rzeczowo – finansowy będzie 

w ocenie Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego jest możliwe, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 

umowną określoną w § 10 Umowy. 

6. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy (w oparciu o dopuszczalne zmiany 

wskazane w SWZ) wykonawca opracuje w terminie 5 dni od daty podpisania aneksu do niniejszej 

umowy, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany (harmonogram taki 

będzie zawierał prace i wartości robót już wykonanych oraz pozostałe do wykonania). 

 

§ 4 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały do 

wykonania prac.  

2. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz 

przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego zwanego dalej UDT sposób wykonania przedmiotu 

umowy.  

3. Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały muszą: 

1) być najwyższej jakości (I gatunek); 

2) muszą być dopuszczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej obiektów; 

3) muszą posiadać deklaracje zgodności, CE i/lub oznaczenie znakiem budowlanym B wszystkich 

urządzeń i materiałów użytych do realizacji zadania; 

4) elementy muszą posiadać wymagane przepisami atesty i zezwolenia. 

4. Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych materiałów i wyrobów do 

obrotu powszechnego i jednostkowego ich stosowania w budownictwie. 

 

§ 5  
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu o ofertę Wykonawcy w łącznej kwocie: …………………… zł 

brutto (słownie: ……………………………………….. ../100), w tym podatek VAT ….  %, tj. ……………… zł 

(słownie: ……………………………………………….. …/100), netto: ……………………………………… zł (słownie: 

………………….. …/100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o ofertę 

Wykonawcy i obejmuje wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty 

poniesione na: zakup urządzeń i materiałów, montaż, transport do miejsca montażu, 

ubezpieczenie, roboty towarzyszące oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania robót 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej konieczne do oddania przedmiotu umowy do użytkowania. 

3. Do umowy stosuje się art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy ma charakter ryczałtu, nie podlega waloryzacji ani zmianie, także w przypadku wydłużenia 

okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wynagrodzenie 

określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i jest niezmienne przez cały okres realizacji 

umowy, z zastrzeżeniem § 12. 

4. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 2 ust. 4, wykonanych prac podpisany ze strony Wykonawcy co najmniej przez kierownika 

budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku/faktury na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rachunku/faktury wystawionej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa do siedziby Zamawiającego. Za dzień zapłaty strony uznają 

dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. 

6. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury będzie protokół odbioru częściowego i końcowego 

o których mowa w § 3 ust. 3, wykonanych robót podpisany ze strony Wykonawcy co najmniej przez 

kierownika budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na rachunku/fakturze jest tożsamy 

z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników podatku od towarów i usług, 

z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. 

W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym 

w rejestrze podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku 

od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany 

rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie 

przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze 

podatników podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia 
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na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. W tym 

wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty 

wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 

9. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników 

podatku od towarów i usług oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku 

rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub 

przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że 

wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie 

wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrany przedmiot 

zamówienia Wykonawcy jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Dowodem będzie 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyciąg z rachunku bankowego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którego wynika wpływ kwoty wynagrodzenia od 

Wykonawcy.  W przypadku nieprzedstawienia dowodów wskazanych w zdaniu poprzedzającym 

przed doręczeniem Zamawiającemu rachunku/faktury, o której mowa w ust. 5, termin zapłaty 

wynagrodzenia określony w ust. 5 ulega przedłużeniu w ten sposób, że początkiem biegu terminu 

będzie dzień przedstawienia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Jeżeli jednak podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie, że Wykonawca lub podwykonawca uchyla się od 

zapłaty na jego rzecz wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 

piśmie o zamiarze bezpośredniej zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, umożliwiając jednocześnie Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

doręczenia informacji o zamiarze bezpośredniej zapłaty. Przepisy art. 465 ust. 5 - 7 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, co Wykonawca w pełni akceptuje. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z: 

1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),  
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2) dokumentacją projektowo -montażową opracowaną przez wykonawcę i zaakceptowaną przez 

UDT, 

3) warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz 

postanowieniami SWZ, 

4) wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów technicznych, 

5) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

6) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

7) wymaganiami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac stosując materiały i urządzenia dopuszczone do 

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania, posiadające odpowiednie aprobaty, 

certyfikaty i świadectwa dopuszczenia i odpowiadać wymogom SWZ.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym atesty, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, 

protokoły badań technicznych wymagane odpowiednimi przepisami, itp. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w tym dokumentacji 

UDT dotyczącej dźwigu. 

4. Prace będą zorganizowane i prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać normalnego 

funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej (np. hałas, wibracje, utrudnione wejście lub wjazd na 

posesję). Bezwzględnie należy zabezpieczyć teren zajęty w sposób uniemożliwiający wejście 

osobom postronnym. Należy zapewnić pełne bezpieczeństwo pracowników,  interesantów i osób 

trzecich oraz stałe funkcjonowanie wejścia do budynku i wjazdu na wewnętrzny plac posesji  

Domu Pomocy Społecznej. W przypadku niezastosowania się do powyższego, Zamawiającego 

wstrzyma prace do czasu zastosowania się do tych wymagań. W takim przypadku Wykonawca nie 

może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przestoju lub zmiany organizacji pracy, ani też 

uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować 

zajęty teren i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym w stanie nie gorszym niż przed 

przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia 

6. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorach uprawnionych organów, tj. UDT w sprawie 

wydania decyzji na eksploatację dźwigu.  

7. Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie odpowiednie warunki socjalne dla pracowników 

zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac. 
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9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu zajętego, aż do chwili odbioru końcowego, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy.  

10. W czasie realizacji prac Wykonawca będzie utrzymywał zajęty teren i przynależne otoczenie 

w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwał własnym 

staraniem i na własny koszt odpady budowlane oraz śmieci powstałe w czasie realizacji zadania. 

Ponadto Wykonawca skutecznie zabezpieczy zajęty teren przed wejściem osób postronnych.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów udostępnianych przez Zamawiającego 

mediów niezbędnych do wykonania prac, a w szczególności wody i kanalizacji oraz energii 

elektrycznej.  

12. Wykonawca będzie na bieżąco zabezpieczał wszelkie niebezpieczne miejsca. Zabezpieczenia będą 

wykonane zgodnie z wymaganiami BHP i planu BIOZ w dostosowaniu do istniejących warunków 

prowadzonych prac. Zakres zabezpieczeń obejmuje wszystkie miejsca, w których mogą się 

znajdować lub przechodzić pracownicy prac jak i osoby trzecie.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego przy pracach zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ze 

szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych pożarowo.  

14. Wykonawca będzie używał wyłącznie sprzętu sprawnego z odpowiednimi dopuszczeniami 

technicznymi, świadectwami i certyfikatami.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszyscy jego pracownicy byli właściwie przeszkoleni 

w zakresie BHP i posiadali aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonywania prac.  

16. Począwszy od dnia rozpoczęcia prac, aż do chwili zakończenia czynności odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

zatrudnionych przez siebie osób i mienia na terenie wykonywania prac stanowiących przedmiot 

umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania swoich pracowników oraz osób 

trzecich, które za jego przyzwoleniem wkroczą na teren prac, jak za działania własne.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania porządku w obrębie zajętego terenu 

prac, na terenie przyległym lub czasowo zajętym oraz na zapleczu prac. Wykonawca będzie się 

pozbywać wszelkich odpadów w sposób zgodny z przepisami w tym zakresie, opłacając wszelkie 

związane z tym koszty. Złom uzyskany w wyniku demontażu elementów metalowych Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu (Magazyn zwrotów).  

18. Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokument 

potwierdzający dopuszczenie materiału budowlanego i wyrobów do powszechnego stosowania 

w budownictwie.  
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19. Na każde żądanie Zmawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest przekazać 

Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na materiały 

i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy wydane przez uprawnione jednostki przed ich 

zastosowaniem.  

20. Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów 

tymczasowych na placu budowy.  

21. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne badania i próby wynikające z umownego zakresu prac. 

Koszty tych badań obciążają Wykonawcę.  

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

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 

badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie prac jest niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały lub 

wykonanie prac są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

23. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów dopuszczonych 

do stosowania na terenie UE.  

24. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia min. dwie osoby spośród personelu 

Zamawiającego z obsługi dźwigu.  

25. Wykonawca dysponuje uprawnieniami do modernizacji i montażu dźwigów osobowych wydanych 

przez Urząd Dozoru Technicznego. Osoby, które będą realizować zamówienie posiadają 

uprawnienia wydane przez UDT. 

 

§ 7 

Zamawiający zobowiązany jest: 

1) Dokonać odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu zamówienia. 

2) Wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową. 

3) Wskazać i udostępnić miejsce poboru energii i wody. 

 

§ 8 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców, jeżeli są znane.  

2. Zlecenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 9 
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1. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o zakończeniu całego przedmiotu zamówienia 

i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający powoła komisję, wyznaczy 

termin i rozpocznie czynności odbioru nie później niż w siódmym dniu roboczym po otrzymaniu 

zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 

2. Przez gotowość do odbioru rozumie się: 

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami i uzyskanie przez 

Zamawiającego decyzji na eksploatację przez UDT. 

2) uporządkowanie terenu prac, 

3) skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami i umową dokumentów, w tym 

protokołów badań, instrukcji konserwacji, świadectw zgodności, aprobat technicznych, 

w zakresie wynikającym z przepisów prawnych i wymagań Zamawiającego. 

3. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiający 

może: 

1) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając odpowiedni termin ich usunięcia, 

2) wyrazić zgodę na usunięcie wad w trakcie trwania odbioru końcowego, 

3) odebrać przedmiot umowy z wadami, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy niż 3 dni 

robocze. 

4. Za wady rozumie się również wykonanie przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową lub brak 

odpowiednich dokumentów i dokumentacji. Za wady przedmiotu końcowego nie uznaje się 

niedokończenie któregokolwiek z elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający 

odstąpi od odbioru końcowego z powodu niezakończenia prac. 

5. Jeżeli wady stwierdzone przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy nie będą nadawały się do 

usunięcia, to Zamawiający: 

1) naliczy karę umowną zgodnie z § 11 ust. 5 , jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

2) będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy lub żądania wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, jeżeli 

wady uniemożliwią użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Strony postanawiają, że w toku odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia co do wad i terminu usunięcia 

wad. 

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

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 
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8. Decyzję o przerwaniu odbioru z powodu niegotowości lub występowania wad podejmuje 

Zamawiający. 

9. Odbiór elementu robót na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotu umowy, nie powoduje 

wyłączenia go z odbioru końcowego i uznania jego wadliwości na etapie odbioru oraz w okresie 

gwarancji (rękojmi). 

10. Odbiór pogwarancyjny odbywa się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy dokonane w okresie nie 

wcześniejszym niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji. Z odbioru sporządzony jest 

protokół, którego pozytywny wynik jest podstawą do zwrotu zatrzymanej części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca udziela ………. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy wraz 

z wbudowanymi materiałami, których termin biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru 

końcowego. Strony postanawiają, iż za skutecznie zakończony odbiór końcowy uznają podpisanie 

przez strony protokołów: odbioru końcowego oraz z czynności odbioru usunięcia wad 

wyszczególnionych przy odbiorze końcowym. Strony postanawiają, iż niniejsza umowa stanowi 

dokument gwarancyjny. 

2. W okresie Wykonawca zapewni na własny koszt serwis, konserwację, przeglądy i wymianę 

uszkodzonych urządzeń, systemów – zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy oraz skutków 

związanych z ich wystąpieniem, zgłoszonych przez Zamawiającego stwierdzonych w okresie 

gwarancji. 

4. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad, a ich usunięcie musi być 

potwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia problemów w terminowym 

usunięciu wad z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, termin winien być uzgodniony 

z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może -

bez wyznaczania dodatkowego terminu i bez upoważnienia sądowego - zlecić ich usunięcie innemu 

wykonawcy na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) niewykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 3 umowy w wysokości 

0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki; 
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2) nieusunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy 

odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego 

brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad; 

3) niezrealizowania serwisu, konserwacji, przeglądów w okresie ustalonej gwarancji 

wynikających z zaleceń producenta zamontowanej windy i wyposażenia w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy taki stwierdzony 

przypadek,  

4) za niewykonanie zobowiązania przez Wykonawcę w całości albo w części w następstwie 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 30% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego w całości albo w części w następstwie okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 

w § 5 ust. 1, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub  wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 

1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 1 000,00 brutto zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek. 

4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w przypadku niewywiązania się z obowiązku 

dotyczącego przedstawienia harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym mowa w § 3 

w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki do dnia przedstawienia harmonogramu. 

5. Jeżeli w toku odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone dodatkowe wady nie nadające się 

do usunięcia, lecz nie uniemożliwiające korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia 

wskazanego w § 5 ust. 1 za każdą stwierdzoną wadę tego rodzaju. 

6. Jeżeli szkody poniesione przez strony przewyższą wysokość zastrzeżonych kar umownych, każda ze 

stron może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach ogólnych. 

7. Wszystkie ww. kary umowne podlegają sumowaniu. 

8. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca 

wyraża zgodę na dokonanie takiego potrącenia (kompensata umowna). Potrącenia kary umownej 

będzie następowało po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zapłaty nałożonych kar umownych. 

W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwocie pozostałej do zapłaty w ramach 
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wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej niepotrąconej 

części w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej nałożeniu.  

9. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 5 ust. 1. 

 

§ 12 

1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 

z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w następujących przypadkach: 

1)  dopuszczalna jest zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez zmianę: 

a) technologii wykonania przedmiotu zamówienia lub materiałów przewidzianych do jego realizacji, 

jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie przedmiotu 

zamówienia przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

b) technologii wykonania przedmiotu zamówienia lub materiałów przewidzianych do jego realizacji 

w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych do realizacji , co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, 

pomimo zachowania szczególnej staranności, nie mógł temu zapobiec, ani tego przewidzieć. 

2) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie – 

w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe 

wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności: 

− zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, epidemie, 

− klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy; 

b) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub 

innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót 

przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

c)  opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 

opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 

wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 
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d) wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

e) wystąpienia na terenie budowy awarii, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę, 

f)  wystąpienia na terenie prac usterek, konieczności usunięcia kolizji, za które odpowiedzialności nie 

ponosi Wykonawca, skutkujące koniecznością wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z OPZ i rysunków przekazanych przez 

Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę 

dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania 

Umowy w terminie w niej ustalonym, wprowadzone po upływie terminu składania ofert, 

i),  gdy zajdzie konieczność wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 

j)  wystąpienia warunków siły wyższej, przez co należy rozumieć wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na 

które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, w tym w szczególności 

pożaru, zalania, wojny, zamieszek, stanu zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub innego stanu 

nadzwyczajnego, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie oraz 

miały bezpośredni wpływ na ograniczenia dostępności lub brak materiałów, usług niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, spowodowanych wstrzymaniem lub ograniczeniem 

działalności producentów lub firm dostarczających ww. materiał oraz usługodawców, 

k)  zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, co nastąpiło na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b Umowy lub dopuszczalnej na 

podstawie przepisów Ustawy, 

l)  innych nieprzewidzianych okoliczności, bezpośrednio związanych z sytuacją epidemii. 

3) Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 

przedmiotu Umowy. 

4) Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych. Przedmiotowa zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostanie poprzedzona sporządzeniem odpowiednich protokołów konieczności. Wynagrodzenie 

umowne zostanie zmienione o wartość z nich wynikającą, 

b) zmiany obowiązującej stawki VAT – zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia 

kosztów wykonania zamówienia, 
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi 

numerami. 

§ 13 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym: 

1) w przypadku rażącego naruszania jej postanowień przez Wykonawcę. Zamawiający 

zobowiązuje się przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy wezwać 

Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania zobowiązań przyjętych w umowie, 

wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym jego 

upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym; 

2) w razie zaistnienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na koszt 

strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót niż objęte umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

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

nie odpowiada, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, 

5) Wykonawca przedstawi oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców lub inne 

dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia należnego im za wykonany zakres do dnia 

odstąpienia od Umowy, 

6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu robót 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 



15 
 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, w terminie 

14 dni od daty doręczenia faktury, Zamawiający potrąci z należnego z tego tytułu 

wynagrodzenia część równą sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 2 pkt 5); 

2) odkupienia materiałów i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu 

umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które 

zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 3 dni od daty złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

4. We wszystkich określonych w umowie przypadkach odstąpienia od umowy, niezależnie od strony 

odstępującej i przyczyn odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wynikające 

z gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego i odebranego przez Zamawiającego zakresu 

robót wykonanych przez Wykonawcę do czasu tego odstąpienia. 

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich z tego tytułu wobec 

Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do pełnego pokrycia roszczeń 

odszkodowawczych, jeżeli skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy będzie śmierć lub uszkodzenie ciała. 

 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym od dnia powzięcia co najmniej 

jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania; odstąpienie może 

nastąpić przed upływem 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2) zwłoki w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy zwłoka przekracza ponad 14 

dni termin wykonania umowy, 

3) gdy Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i upadłość taka została ogłoszona lub 

wszczęto w stosunku do niego postępowanie mające na celu likwidację przedsiębiorstwa, 

4) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jego realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

5) gdy wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni oraz nie kontynuuje 

robót pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 
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6) wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami 

technicznymi i normami, 

7) gdy wykonawca nie odbiera placu budowy w dniu podpisania umowy lub w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, 

8) w przypadku, gdy Zamawiającemu nie zostaną przyznane środki finansowe na realizację przedmiotu 

umowy,  

9) raku ubezpieczenia OC, o którym mowa w § 14, 

10) istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

2. Po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przerwania wykonywania jakichkolwiek robót oraz do 

zabezpieczenia robót dotychczas wykonanych. Jednocześnie Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy sporządzi protokół 

inwentaryzacyjny wykonanych robót na dzień otrzymania oświadczenia Zamawiającego. 

W protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczy roboty prawidłowo wykonane, tj. wykonane 

bez wad, w sposób zgodny z umową. Ilość robót prawidłowo wykonanych przez Wykonawcę będzie 

stanowiła podstawę do określenia procentowego stanu zaawansowania robót wykonanych 

w stosunku do całości przedmiotu zamówienia. Protokół inwentaryzacyjny powinien zostać spisany 

przy udziale inspektora nadzoru i przekazany Zamawiającemu. 

3.  W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

kar umownych. 

 

§ 14 

1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 

przy czym ubezpieczenie to powinno zachować ciągłość przez cały okres trwania umowy.  

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopię w/w dokumentu OC, a także dokumenty świadczące 

o ciągłości w/w ubezpieczenia w trakcie prowadzonych prac. 

3. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się, że dokona przedłożenia jej ważności do 

terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia. 

 

§ 15 

1. Wykonawca wyznacza jako osobę do kontaktu ……………………………………………….., tel. ……………….. , e-

mail:  ………………………………………………………………………………….…….. . 

2. Do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy 

Zamawiający wyznacza: 
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1) …………………………………. tel. ……………….., e-mail: ………………….. 

2) …………………………………. tel. ……………..…, e-mail: …………………. 

3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób: 

1) w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru lub 

za pośrednictwem platformy epuap; 

2) telefonicznie lub drogą elektroniczną w przypadku uzgodnień o charakterze roboczym 

niemających wpływu na postanowienia umowy; 

3) lub osobiście, Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich 

odbioru. 

4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego 

niezwłocznie na piśmie. Jeżeli którakolwiek ze stron nie zawiadomi drugiej strony o zmianie adresu 

do doręczeń, pismo wysłane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone. W takim przypadku 

za dzień doręczenia uważa się dzień wysłania pisma. 

 

§ 16 

1. Gdyby jakikolwiek warunek umowy stał się nieskuteczny lub niewykonalny, nie wpływa to na 

ważność umowy jako całości. 

2. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia w całości lub części na osoby trzecie praw lub obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

 

§ 17 

Strony postanawiają, iż w przypadku zaistnienia sporu na podstawie niniejszej umowy podejmą próby 

zmierzające do ugodowego jego zakończenia (co nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego). 

 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo 

budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych przepisów prawa polskiego.  

 

§ 19 

1. Strony postanawiają, iż właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na podstawie niniejszej 

umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać mediacjom lub innemu 

polubownemu rozwiązaniu sporu przed sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
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Rzeczpospolitej Polskiej z wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu.  

 

§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 Zamawiający       Wykonawca                                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


