Załącznik nr 7 do SIWZ
UMOWA (wzór)

zawarta w dniu ................................................ roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy
ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr Rej.0000002485, Regon: 851763101, NIP: 868-16-48-308, zwanym w dalszej części umowy
Zleceniodawcą, reprezentowanym przez :
mgr Katarzynę Gnyla – Kierownika Zakładu
zwanym dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
.............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez
.............................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania
nr 1/2016, w szczególności: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiary robót, oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu –
stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane obejmujące: .......................................................
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z:
1) dokumentacją, o której mowa w ust. 1 powyżej;
2) warunkami określonymi w niniejszej umowie;
3) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego oraz
przepisów dotyczących ochrony środowiska;
4) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;
5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do natychmiastowego informowania Zamawiającego, pisemnie, o
wszystkich możliwych zagrożeniach w terminowym wykonywaniu przedmiotu umowy z podaniem ich
przypuszczalnych konsekwencji.
4. Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie,
w szczególności odebrania przedmiotu umowy i zapłaty należnego wynagrodzenia, a także spełnienia
warunków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących nadzoru inwestorskiego.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za przekazany teren robót od chwili
przejęcia terenu robót i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na tym terenie, a także
zapewnić warunki bezpieczeństwa.
§2
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy/om na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
przepisie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz w postanowieniach
niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest
wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
2. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona samodzielnie (bez udziału podwykonawcy/ -ów).
albo
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy/ów:
…………………,
w zakresie.......................................................
3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy wskazanego w ust. 2, na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca/y lub Wykonawca
samodzielnie spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a także odpowiednio projekty
tych umów) na roboty budowlane powinny zawierać co najmniej:
1) oznaczenie stron, pomiędzy którymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;
2) dokładny opis zakresu podzlecanych robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy
o podwykonawstwo) z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą);
3) termin wykonania i odbioru zleconych robót (w tym terminy odbiorów częściowych i odbioru
końcowego, itp., potwierdzonych rozliczeniem finansowo-rzeczowym/protokołem odbioru
i stanowiących podstawę do wystawienia faktur), który będzie zgodny z terminami określonymi
w niniejszej umowie lub w harmonogramie rzeczowo – finansowym;
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4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych w ramach umowy
o podwykonawstwo;
5) warunki płatności, w tym termin płatności zgodny z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu,
liczony od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej;
6) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze podwykonawstwo na
roboty budowlane, a także ich zmian wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy ;
7) zakaz zawierania umów o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego;
8) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej
za zgodność z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, a także jej
zmian;
9) zobowiązanie do przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej zawarcia
poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo na dostawy i usługi
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12;
10)zobowiązanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej
płatności Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia powstania
zaległości;
11)zobowiązanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego
pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz
przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów (tj. oświadczeń, czytelnych kopii
dokumentów księgowych: faktur, potwierdzeń, przelewów, rachunków itp.);
12) zobowiązanie podwykonawcy do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich
dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia;
13) wymóg uzyskania zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa;
14) zobowiązanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunków opisanych w niniejszym artykule
przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą;
15) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, który nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;
16) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki
wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
17) zobowiązanie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.
7. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu,
z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu o 7 dni w przypadku przedłożenia przez
Wykonawcę w okresie jednego tygodnia, więcej niż 3 projektów umów, jeżeli:
1) nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu;
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2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego do treści
projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca (odpowiednio podwykonawca
lub dalszy podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy (lub odpowiednio dalszemu podwykonawcy)
realizacji robót do czasu uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego treści projektu umowy na
roboty budowlane.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty
budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od jej przedłożenia.
11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych lub zawarcie
umowy dalszego podwykonawstwa na wykonawstwo robót budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiającego jest w stosunku do Zamawiającego bezskuteczne, w szczególności Zamawiający nie
dopuści takiego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. Jeżeli pomimo sprzeciwu
Zamawiającego, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przystąpi do robót, Zamawiający
uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych w tym zakresie do czasu przedstawienia
Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, która zostanie przez Niego zaakceptowana. Okres
wstrzymania robót, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie kwalifikowany, jako zwłoka
Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapłaci karę umowną, o której
mowa w §10 ust. 3 pkt 7 za podjęcie (pomimo sprzeciwu Zamawiającego) robót przez podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę, który nie został prawidłowo zgłoszony w trybie określonym w ust. 4 -13
niniejszego paragrafu.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §9 ust. 3 pkt 10.
14. Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Za działania i zaniechania podwykonawcy (-ów) Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne
działania i zaniechania.
16. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisem art. 26 ust. 2b ustawy –
Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
17. W trakcie realizacji umowy Zamawiający może zażądać dokumentów rejestrowych podmiotu, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z przepisami art. 26 ust. 2b ustawy – Pzp, w celu
umożliwienia realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 16.
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18. Niezależnie od postanowień ust. 4 – ust. 13 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca
powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem licząc od daty otrzymania
pisemnej informacji od Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić
Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami postępowanie Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie
z §9 ust. 3 pkt 7. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo Zamawiającego
o zakończeniu wykonywania zakresu robót określonego w ofercie przez danego Podwykonawcę.
19. Podwykonawcy muszą prowadzić roboty pod kierunkiem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia.
§3
REALIZACJA UMOWY
1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót w terminie do 5 dni roboczych od daty
zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu robót.
3. Wykonawca od chwili przejęcia terenu robót aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – graniczącym w
związku z prowadzonymi robotami, w szczególności Wykonawca musi:
1) zabezpieczyć i oznakować teren wykonywania robót,
2) strzec mienia znajdującego się na przekazanym mu terenie, oraz zapewnić odpowiednie warunki
bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
3) prowadzić prace w sposób nie zakłócający funkcjonowania obiektów, zapewniając dojazd do
budynków – prace będą prowadzone w obiekcie czynnym,
4) uzgodnić z Kierownikiem SGOZ miejsce składowania materiałów oraz sprzętu,
5) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, usuwać zbędne materiały, odpady (w tym gruz) oraz
niepotrzebne urządzenia tymczasowe,
6) organizować roboty, tak aby nie dopuścić do dewastacji elementów budynku oraz zachować
należytą staranność w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych i na
bieżąco zabezpieczać wykonywane roboty w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów.
W razie niewykonania powyższego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe na
koszt Wykonawcy,
7) uporządkować teren robót wraz z terenem przyległym i przekazać go Zamawiającemu,
w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót.
Koszt czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 7) obciąża Wykonawcę.
4.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowofinansowy realizacji zamówienia dla każdego zakresu robót, zgodnie ze wzorem przygotowanym przez
Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
5. Materiały oraz wszelkie urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy
Wykonawca na swój koszt.
6. Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia, itp. użyte przez niego do wykonania przedmiotu
umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów
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prawa.
7. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać - w stosunku do materiałów,
urządzeń wskazanych w ust. 7 powyżej - certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności
lub deklarację zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem mediów oraz utrzymaniem dróg
dojazdowych do terenu budowy w należytym stanie. Zamawiający udostępni nieodpłatnie
Wykonawcy dostęp do mediów (woda, prąd) niezbędnych do realizacji niniejszej umowy.
9. Zamawiający nie udostępni Wykonawcy pomieszczeń z przeznaczeniem na jego zaplecze. Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego – kontenery i zlokalizowanie ich w miejscu
wskazanym przez Kierownika GZOZ.
10. Roboty budowlane będą realizowane w czynnym obiekcie. Wszystkie prace uciążliwe i głośnie (np.
przekucia, wyłączenia) wymagają każdorazowo pisemnego uzgodnienia z Kierownikiem SGZOZ z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem.
11.Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na realizację robót budowlanych w soboty i niedziele po
wcześniejszym dokonaniu uzgodnień z Kierownikiem GZOZ.
12.Do obowiązków Wykonawcy, poza wynikającymi z innych postanowień niniejszej umowy, należy
w szczególności:
1) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zarządzanych przez Zamawiającego,
2) uzgadnianie z Kierownikiem SGZOZ z 3-dniowym wyprzedzeniem wszelkich przewidywanych
zakłóceń, bądź przerw w dostawie mediów.
14. Wszelkie kwestie dotyczące gospodarowania odpadami powstałymi w związku z realizacją
przedmiotu umowy należą do obowiązków Wykonawcy.
§4
OSOBY UCZESTNICZĄCE W WYKONANIU UMOWY
1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia:
1) p. ………….………………………, tel. ………………, e-mail:…………………… - Kierownik robót w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
2.
Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest, w terminie przez niego
określonym, do udostępnienia do wglądu dokumentów, potwierdzających posiadanie przez osoby
wskazane w ust. 1 pkt 1-5) wymaganych uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych osób do wykonywania funkcji.
3.
Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6) wymaga pisemnej
notyfikacji Wykonawcy, przy zastrzeżeniu posiadania przez nowe osoby kwalifikacji wymaganych w
dokumentacji postępowania 1/2016. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli nowa osoba
nie posiada kwalifikacji wymaganych w dokumentacji postępowania 1/2016. Brak pisemnej zgody
Zamawiającego, powoduje nieważność wprowadzonej zmiany.
4. Zamawiający wyznacza:
1)
p………………..… - inspektor nadzoru inwestorskiego, tel.:………….….e-mail:………….…….
jako osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych
wyłącznie w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 14:00.
2)
Panią Katarzynę Gnyla – Kierownika SPGZOZ jako osoby upoważnionej do kontaktów z
Wykonawcą i udzielania wyjaśnień we wszystkich sprawach innych niż wskazane w pkt. 2
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5. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, wymaga pisemnej notyfikacji.
§5
TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie …………………………………… Przekazanie terenu
robót nastąpi zgodnie z §3 ust. 1 umowy.
2. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy wykonany zgodnie z warunkami określonymi w § 1
ust. 2 niniejszej umowy. Strony nie dopuszczają odbiorów częściowych.
3. W skład Komisji odbiorowej wchodzą osoby wymienione w §4 ust. 1 i ust. 4.
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od
pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia realizacji robót.
5. Zamawiający w razie stwierdzenia w trakcie odbioru ewentualnych wad, wyznaczy Wykonawcy termin
na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższego, Zamawiający może
powiadomić pisemnie Wykonawcę i powołać Wykonawcę zastępczego w celu usunięcia wad, a
kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady powołując się na
nadmierne koszty.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed odbiorem wymaganych właściwymi
przepisami prób, badań i pomiarów oraz do uzyskania od właściwych organów odpowiednich
zaświadczeń, opinii, decyzji, itp., o ile dotyczy.
7. Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży
Zamawiającemu:
1) komplet dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy oraz na nośniku cyfrowym (płyta
CD/DVD) w wersji elektronicznej, tj. pliki *.pdf oraz pliki w wersji edytowalnej,
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami prawa
budowlanego oraz sztuką budowlaną w 2 egzemplarzach,
3) atesty, certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie na wbudowane materiały i
urządzenia,
4) wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych przez
Wykonawcę prób i badań,
5) zbiorcze zestawienie wyposażenia wraz z cenami jednostkowymi brutto/netto
8. Z czynności odbioru Strony spiszą protokół, w którym zawarte zostaną w szczególności:
1) informacje o jakości wykonanych robót,
2)
ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich
usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z
tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze.
9. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
10. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać osobie, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) - 2) do odbioru roboty
zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór przez osobę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1) - 2) nastąpi
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
11. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Strony spiszą protokół zatwierdzony
przez osoby wymienione w ust. 10 niniejszego paragrafu.
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12. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 10, Wykonawca
zobowiązany będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia
stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę.
§6
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości:.......................
PLN (słownie: ...................................................................................................,..../100), w tym
podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji i zmianom,
z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo
po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego
wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i załącznikach do niej, jak również nie ujęte w dokumentacji przetargowej, a bez których
nie można wykonać zamówienia, w tym w szczególności: koszty uzyskania ewentualnych niezbędnych
uzgodnień, koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń, robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, koszty
zamontowanych materiałów, wyrobów, urządzeń, armatury, itp. koniecznych do wykonania
przedmiotu umowy wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, koszty
wszelkich czynności związanych z realizacją robót budowlanych, koszty wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, wykończeniowych, organizacji terenu robót wraz z jego
późniejszą likwidacją, (także koszty wywozu odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac),
koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji, koszty dojazdów, inne opłaty, które mogą
wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki opłaty i elementy
ryzyka związane z realizacją zamówienia.
3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być
podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 powyżej.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo po faktycznym wykonaniu robót potwierdzonych
protokołem odbioru końcowego przez Zamawiającego. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi
załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 45 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo sporządzonej faktury, wraz z dołączonym protokołem odbioru końcowego podpisanym
przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek ustawowych.
7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podwykonawcy,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani na podstawie doręczonych im
rachunków lub faktur, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub usługi z zachowaniem
terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
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8. Najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu niebudzące wątpliwości dowody (tj. czytelne kopie dokumentów
księgowych - faktur, potwierdzeń dokonania przelewu, rachunków itp.) potwierdzające wypłatę
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Niezłożenie ww.
dowodów zapłaty w wymaganym terminie skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty wynagrodzenia
Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do
czasu ich przedłożenia Zamawiającemu. Nie przedłożenie ww. dowodów zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie może stanowić podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę odsetek
od części niewypłaconego mu wynagrodzenia.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom robót budowlanych, dostaw i usług biorącym udział
w realizacji odebranych robót budowlanych.
10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o
powyższym fakcie nie zgłosi Zamawiającemu pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
11.Wynagrodzenie, którego bezpośredniej zapłaty dokona Zamawiający będzie dotyczyło wyłącznie
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
12.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 11, uwag
w zakresie zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy;
3) dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
§7
RĘKOJMIA
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu
umowy na zasadach określonych w K.C. z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu
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niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie
gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.
3. Termin rękojmi wynosi 5 lat. Bieg terminu rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……..) oraz potwierdzi faxem (nr ………)
lub pisemnie na adres Wykonawcy.
6. W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo
obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał
wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego części lub usunięcia wady.
7. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi
termin do wykonania innych uprawnień, przysługujący Zamawiającemu z tego tytułu, ulega
zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
8. W przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin
ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji
albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.
9. Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie
14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z zachowaniem zasad określonych w ust. 10.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część była już wymieniony/-a
lub naprawiony/-a przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany
przedmiotu umowy lub jego części na wolny/-ą od wad lub usunięcia wady.
10.Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać jego wymiany na wolny od
wad albo usunięcia wady. Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części
w terminie rękojmi odbywać się będzie bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w
związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy.
11.Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego
uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.
12.W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.
13.Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub
sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.
§8
GWARANCJA
1. Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość przedmiotu umowy zwłaszcza w zakresie:
1) zgodności z niniejszą umową,
2) zgodności z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz normami państwowymi,
1
0

3) kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. W związku z powyższym Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne oraz
awarie wywołane wadą fizyczną ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także za ich usunięcie.
3. Warunki gwarancji określa niniejsza umowa, K.C., oferta Wykonawcy oraz przekazane Zamawiającemu
dokumenty gwarancyjne, dotyczące materiałów, stanowiące integralną część umowy.
4. W przypadku rozbieżności postanowień, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla
Zamawiającego.
5. Wykonawca udziela gwarancji:
1) na wykonane roboty na okres: 36 miesięcy;
2) na zastosowane materiały, urządzenia itp. na okres: ……………m-cy, zgodnie z gwarancją producenta.
6. Termin gwarancji rozpoczyna się w dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady spowodowane
wykonaniem istotnych napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, bez zgody Wykonawcy oraz
w przypadku użytkowania przedmiotu Umowy niezgodnie z instrukcjami eksploatacji i konserwacji
Wykonawcy.
8. Postanowienia zawarte w § 7 ust. 4 do 13 umowy stosuje się odpowiednio.
§9
KARY UMOWNE
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne, bez
względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której
mowa w §7 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2 pkt. 3) umowy.
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w
wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % kwoty, o
której mowa w § 7 ust. 1 umowy,
2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 5 – w wysokości
0,5 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy,
3) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości
0,5% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy,
4) za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji przedmiotu umowy wywołanej przyczynami, za które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 0,5 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy,
5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w
szczególności, o których mowa w § 11 ust.1 umowy – w wysokości 20% kwoty, o której mowa w §6 ust.
1 umowy,
6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości
1% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;
7) w przypadku podjęcia robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, który nie został
zgłoszony w trybie określonym w § 3 ust. 4-14 lub § 3 ust. 18 umowy – w wysokości 1% kwoty, o której
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mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;
8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1
umowy, za każde zdarzenie;
9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zdarzenie;
10) w przypadku braku zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust.13 – w wysokości
0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy;
11) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy – w wysokości 0,2% kwoty, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od upływu terminu zapłaty określonego w umowie o podwykonawstwo, za każde
zdarzenie.
4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.
6. Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego
odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.
7. Ewentualne należności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną potrącone według uznania
Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszej umowy
Zamawiający ma prawo wedle własnego uznania zachowując prawa i roszczenia przeciwko
Wykonawcy odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) w przypadku realizacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej
umowy,
2) gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru terenu robót w terminie określonym w § 3 ust. 2 umowy
lub nie podejmie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty przekazania mu terenu robót
lub przerwał wykonywanie przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 dni,
3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego
wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,
5) gdy Wykonawca nie okazał na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie
przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia uprawnień (kwalifikacji) oraz prawa
wykonywania zawodu, wymaganych zgodnie z dokumentacją postępowania poprzedzającego
zawarcie niniejszej umowy lub, gdy osoby te nie posiadają wymaganych uprawnień, lub gdy
Wykonawca nie złożył kosztorysu w formie uproszczonej, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji postępowania nr 1/2016
6) gdy Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego.
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2.

3.
4.

Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, gdy Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu robót
w ciągu miesiąca od daty wskazanej w § 3 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2 pkt
3) umowy.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
§ 11
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. W przypadku zaistnienia sporu co do okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 5 umowy, Strony mogą
się zwrócić do niezależnego rzeczoznawcy, w celu ustalenia okoliczności, które spowodowały szkodę,
chyba że uzyskanie takiej opinii jest niemożliwe.
2. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający ma prawo do żądania stosownego
odszkodowania w trybie przewidzianym w § 10 ust. 5 umowy; ponadto Wykonawca ponosi koszty
uzyskania opinii rzeczoznawcy.
3. Jeżeli w trybie ust. 1 powyżej zostanie ustalone, że szkoda zaistniała wskutek okoliczności, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający ponosi koszty uzyskania opinii rzeczoznawcy,
co nie wyłącza dalszego prowadzenia przez niego sporu przed sądami powszechnymi.
§ 12
CESJA
Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego przelewać lub
przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień
wynikających z niniejszej umowy.
§ 13
ZMIANY UMOWY
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy
pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
2) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
3) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu robót ze względu na przyczyny leżące po
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stronie Zamawiającego, niezależne od niego, dotyczące np. braku przygotowania / możliwości
przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie
robót budowlanych,
4) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację
z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu usług powierzonych podwykonawcom,
z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia
(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia
podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale
podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę,
5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §3 ust. 2 umowy (podwykonawców, na
zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy –
Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem zapisów §3 ust. 3 umowy,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy,
7) ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy,
8) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą na pisemny wniosek jednej ze Stron,
9) konieczności przesunięcia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia konieczności
wykonania robót zamiennych, zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pod
warunkiem wyrażania zgody przez Zamawiającego,
10) możliwość wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających wykonanie
przedmiotu zamówienia ze względów technicznych lub finansowych z zastrzeżeniem, że zmiany nie
mają istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot
zamówienia określony w SIWZ oraz nie powodujących zwiększenia ceny. Niniejsza zmiana musi być
zaakceptowana przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.
2. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
3. Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis
w drugiej kolejności.
4. Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się
datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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ZAMAWIAJĄCY:

Data:

WYKONAWCA:

Data
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Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
Część I
1. Nazwa zadania: roboty budowlane obejmujące ..............................
2. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu,
przy ul. Podzamcze 4
3. Wykonawca:

Część II
W dniu ……….. Strony z Umowy …………… z dnia ………………. dokonały odbioru końcowego.
Skład komisji odbiorowej:
Odbierający/Zamawiający:

Przekazujący/Wykonawca

Przy udziale:

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się, co następuje:
1. Data podpisania umowy: …………….
2. Data rozpoczęcia kontraktu / czas realizacji: ………………..
3. Zgłoszona data zakończenia robót: ……………..
Wykonawca w dniu ……………….. powiadomił Inwestora (Zamawiającego) o zakończeniu robót
budowlanych i zgłosił gotowość do odbioru końcowego. Roboty budowlane wykonywane były w
terminie od ………………... do ……………………..
Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z zawartą umową został dotrzymany/ nastąpiło
opóźnienie o ……….. dni w związku z ………… Ustalono, że opóźnienie leży po stronie
Wykonawcy/Inwestora/jest niezależne od stron.*
4. Podstawy prawne wykonania przedmiotu zamówienia: …………………
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5. Terminowość wykonania zobowiązań umownych: ………………….
6. Rozliczenie wartości kontraktu:
a) Wartość umowna kontraktu (netto): ………………….
b) Wartość umowna kontraktu (brutto): ………………..
c) Naliczanie kar umownych: …..................
d) Wartość kontraktu w dniu odbioru końcowego (netto/ brutto): ……….. PLN/……………. PLN
7. Ocena zgodności wykonanych robót z dokumentacją: ……………….
8. Ocena jakościowa podstawowych materiałów i ich zgodność ze ST: ………………….

Część III
1. Ocena jakościowa, stwierdzone wady, usterki: ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Ocena wykonania zamówienia: ………………
3. Postanawia się uznać wykonane roboty za: ………………………..
Część IV
1. Wykonawca przekazuje Inwestorowi następującą dokumentację:
1) Kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach / niekompletną
dokumentację powykonawczą o ……… .
2) Dokumentację na nośniku cyfrowym (płyta CD/DVD) w wersji elektronicznej, tj. pliki *.pdf oraz
pliki w wersji edytowalnej *
3) Atesty materiałów*
4) Certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia*
5) Wymagane przepisami szczegółowymi zaświadczenia i protokoły z przeprowadzonych przez
Wykonawcę prób i badań*
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6) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych z przepisami
prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną w 2 egzemplarzach*
7) Inne**……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Za początek okresu gwarancyjnego (wynoszącego 36 miesięcy) odebranych elementów obiektu
przyjmuje się dzień: ……………..
3. Zakończenie okresu gwarancyjnego przypada na dzień: ………………
Zakończenie okresu rękojmi przypada na dzień: …………………
Stwierdzone w okresie gwarancyjnym wady będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
daty zgłoszenia, a wady powodujące zagrożenie bezpieczeństwa - niezwłocznie.

Protokół sporządzono w …… jednobrzmiących egzemplarzach
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.
Odbierający/Zamawiający:

Przekazujący/ Wykonawca:

Przy udziale:

1……………………………………….

1………………………………………

1…………………………………………

2………………………………………..

2……………………………………….

3………………………………………..

*Niepotrzebne skreślić
**Proszę wymienić jakie dokumenty zostały przekazane
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