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Załącznik nr 9 

 

 

Wzór umowy  

 

zawarta w dniu  ................. 2018 r. w  Ciechanowie pomiędzy : 

 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Ciechanowie przy ul. Stefana 

Okrzei 14, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod numerem  KRS: 0000112949 ,  

NIP 566-16-15-623 Urząd Skarbowy w Ciechanowie, REGON 130341967 

reprezentowanym  przez: 

 

Prezesa Zarządu                                       - Łukasza Lewandowskiego 

 

zwanym  w  treści  umowy    „Zamawiającym” 

 

a 

 

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

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

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

……………… 

NIP ……………………… Urząd Skarbowy w ………………………   REGON……………………….. 

reprezentowanym  przez: 

 

……………………………..                    - ………………………………… 

 

zwanym  w  treści  umowy  „Wykonawcą” 

 

po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego została zawarta umowa o poniższej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności i roboty budowlane polegające 

na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz zagospodarowaniem terenu                        

i infrastrukturą techniczną w Ciechanowie przy ul. Karola Szwanke na działce Nr 4781/5. 

2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem umowy o którym mowa w ust. 1 zawarty został                          

w następujących dokumentach: Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia TBS 01/18 i jej                      

załącznikach 

 z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem                         

wykonawczym. 

4. Zadanie obejmuje poniesione koszty na: 

a) budowę zaplecza budowy w tym ogrodzenie, wykonanie prowizorycznego przyłącza energii                        

elektrycznej i   wody dla potrzeby budowy, 

b) obsługę techniczną budowy w tym koszt pracy kierownika budowy 

c) pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną, 

d) wymagane przepisami próby techniczne instalacji wewnętrznych, sprawdzenia niezbędne przy       

uzyskaniu  pozwolenia na użytkowanie obiektu i badania np. wody, 

e)    inwentaryzację geodezyjną powykonawczą obiektów, zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych   

        (3 egz.), 

f)    inwentaryzację geodezyjną powierzchni lokali z wyszczególnieniem powierzchni poszczególnych  

        pomieszczeń w mieszkaniach (2 egz.), 

g)    inwentaryzację kanałów i podłączeń do kanałów wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych     

        pomieszczeniach (1 egz.), 
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h)   komplet kluczy dla każdego lokalu składający się z: 1 szt. do wiatrołapu,  wózkowni, 2 szt. do 

skrzynki na listy, piwnicy, szafki instalacyjnej c.o. i 3 kpl.  do mieszkania,   

i)    3 komplety kluczy do pomieszczeń technicznych, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, szafek 

        licznikowych, 

j)   koszt zajęcia pasa drogowego na czas budowy (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

k)   ubezpieczenie budowy, 

l)    koszty poboru wody, ciepła i energii elektrycznej,  

m)    dozoru w okresie trwania budowy. 

n)    koszt opracowania instrukcji użytkowania mieszkań. 

o)    koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

 
§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

 

1. Termin rozpoczęcia robót Zamawiający uzależnia od terminu przyznania Zamawiającemu kredytu 

przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jednak nie później niż 7 dni od daty przyznania 

kredytu. 

2. Okres realizacji przedmiotu umowy nie dłuższy niż 16 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. 

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót zostaną wprowadzone aneksem do niniejszej umowy 

niezwłocznie po przyznaniu kredytu, o którym mowa w ust.1. 

4. Zamawiający przekaże i udostępni nieodpłatnie Wykonawcy teren budowy niezbędny dla realizacji 

przedmiotu Umowy, oraz dziennik budowy wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę                           

w wyznaczonym terminie. 

5. Do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek 

przekazania Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 2 egzemplarze projektu 

wykonawczego, 1 egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  w wersji 

papierowej i elektronicznej, Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania                         

i Odbioru Robót  stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane wyłącznie w celu 

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego  

b) protokólarnego przekazania terenu robót, 

c) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego , 

d) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych, 

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za właściwe i rzetelne wykonanie 

przedmiotu Umowy, 

3. Zamawiający jest zobowiązany do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu, 

b) robót zanikających,  

c) częściowych, 

d) końcowego całości robót, 

e) gwarancyjnych, 

f) ostatecznego. 

 

§ 4 

ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY  

 

1.  Zamawiający wyznacza …………………….. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nadzoru robót budowlanych .  

2. Zamawiający wyznacza …………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

robót sanitarnych. 

3. Zamawiający wyznacza …………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

robót elektrycznych. 
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4. Ustanowieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru robót budowlanych działać będą                 

w ramach obowiązków ustalonych w Ustawie Prawo Budowlane. 

5.  Inspektorzy nadzoru robót branżowych są upoważnieni do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, do odbiorów robót wykonanych zgodnie                       

z Dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym  i Specyfikacji Technicznej Wykonania                            

i Odbioru Robót.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i inspektorów robót branżowych . 

7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni robocze przed 

dokonaniem zmiany. 

8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego i inspektorów robót branżowych 

nie stanowi zmiany Umowy.  

 

§5 

NARADY KOORDYNACYJNE 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru robót branżowych oraz 

innych zaproszonych osób.  

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i 

zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w 

wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć  

w naradach koordynacyjnych. 

 

§6 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach umowy: 

a) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie  z Umową, kosztorysem   oferto-

wym, Dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, z  zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego, w tym z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy obowiązującymi 

przy wykonywaniu robót budowlanych. 

b) Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiającym zawrze stosowne umowy z dostawcami 

niezbędnych mediów tj. energii elektrycznej i wody/ dot. zasilania placu budowy/. Wykonawca zainsta-

luje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody, energii 

oraz odbioru ścieków w okresie realizacji robót. 

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, 

w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 

odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy zgodnie z §16 

Umowy „UTRZYMANIE TERENU BUDOWY”, 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 

zastosowanych do robót materiałów zgodnie z §20 Umowy „KONTROLA JAKOŚCI”. 

e) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, 

f) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zapisami SIWZ., zgodnie z  §8 Umowy ”KIEROWNIK 

BUDOWY” 

g) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody zgodnie            

z §19 Umowy „NAPRAWA USZKODZEŃ”, terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie 

wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

h) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania zgodnie z § 4 Umowy „ZARZĄDZANIE 

REALIZACJĄ UMOWY”, 

i) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika 

budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
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j) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

wykonania robót, 

k) usunięcia na własny koszt naruszonej lub zerwanej infrastruktury, podczas wykonywanych robót                    

sąsiadującej z przebudowanym obiektem, 

l) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót, 

m) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 

umowy, wyspecyfikowanych w umowie zgodnie z § 10 Umowy „PRACOWNICY”, 

n) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z § 9 Umowy „PODWYKONAWCY”, 

o)  ubezpieczenia budowy zgodnie z §15 Umowy „UBEZPIECZENIA BUDOWY”, 

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy,  

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami dopuszczającymi materiały i urządzenia do zastosowania 

w budownictwie oraz dokumenty z badań laboratoryjnych,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze Specyfikacji Technicznej wykonania i Odbioru Robót. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  

inwestorskiego do akceptacji i przechowywania po zaakceptowaniu: 

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót,  

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

c) Dokumentacji powykonawczej. 

4. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  

z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, i poddawanych odbiorom 

częściowym: 

a) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie  

w trakcie obowiązywania niniejszej umowy. 

b) Wykonawca przekaże  2 egz. inwentaryzacji powykonawczej powierzchni użytkowej mieszkań 

opracowanej zgodnie z PN-ISO 9836:1997 na 2 miesiące przed terminem odbioru końcowego, 

c) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz inwentaryzacja kanałów i podłączeń do kanałów 

wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych pomieszczeniach. oraz inwentaryzacja powykonawcza 

obiektów, zagospodarowania terenu i sieci zewnętrznych zostanie przekazana Zamawiającemu w 

wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie do dnia odbioru końcowego. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie do dnia odbioru końcowego, 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

6. W dniu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu wypełnionej                            

i podpisanej karty gwarancyjnej zgodnie § 27 Umowy ”UPRAWNIEWNIA Z TYTULU  RĘKOJMI                            

I GWARANCJI”. 

7. Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania mieszkań Najemcom wskazanym przez 

Zamawiającego wraz z przekazaniem kompletu kluczy dla każdego lokalu składającym się z: 1 szt. do 

wiatrołapu, 1 szt. do wózkowni, 2 szt. do skrzynki na listy, 1 szt. do piwnicy, 2 szt. do szafek 

instalacyjnych  i 3 kpl. kluczy do mieszkania.   

8. Wykonawca do dnia odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu  3 komplety kluczy do pomieszczeń 

technicznych, wiatrołapów, klatek schodowych, piwnic, szafek licznikowych. Wraz z protokołem 

odbioru lokali Najemcy mają obowiązek podpisania załączonego do protokołu zobowiązania o nie 

użytkowaniu wynajmowanych lokali do czasu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na 

użytkowanie. 

 

§7 

POTENCJAŁ WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiedni potencjał techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, oraz  posiada wiedzę i doświadczenie oraz zdolności 

finansowe i ekonomiczne, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze 

złożoną Ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego) na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału                        

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie 

…………………..* (potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, wiedzy                   

i doświadczenia,  zdolności finansowych i ekonomicznych).* *niepotrzebne skreślić. 
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3. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego)                          

z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego 

podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. W przypadku powoływania się na podmiot trzeci o którym mowa w ust 2. Wykonawca zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,                       

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu                    

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz przedstawienia                        

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 17 SIWZ oraz oświadczenia                  

o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

 

§8 

KIEROWNIK BUDOWY 

 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ...................................... jako Kierownika budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy 

Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy  

i kierowników robót na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany Umowy 

3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

4. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ..................... jako Kierownika robót elektrycznych, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy 

5. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ............................ jako Kierownika robót sanitarnych, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy 

6. Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia 

uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród 

personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

c) nie stosuje się do postanowień Umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub 

ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

 

§9 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: 

…… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy: ………… ……………… ………………… …… 

… … ………… .……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację 

Umowy o podwykonawstwo (dostawy lub usługi) lub akceptacji projektu umowy i zawartej umowy 

(roboty budowlane).  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 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, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
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c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty 

budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy 

przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 

częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacji 

Technicznej wykonania i Odbiory Robót, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo, 

f) w umowie o podwykonawstwo zostanie dokładnie zdefiniowany przedmiot umowy, wynagrodzenie 

podlegające tej umowie, terminy realizacji i płatności oraz dalsze uregulowania, które nie mogą być 

sprzeczne z zapisami niniejszej umowy i regulacji prawnych, k.c. (także ustawy Pzp), 

g) w umowie o podwykonawstwo w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo których 

przedmiotem jest robota budowlana, strony mają obowiązek zawrzeć wymóg przedstawiania 

Zamawiającemu oświadczeń lub dowodów zapłaty lub innych dowodów potwierdzających dokonanie 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział 

w realizacji odebranych robót budowlanych. Podobna zasada dotyczy umów o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy 

lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich 

wyceną nawiązującą do harmonogramu finansowo - rzeczowego przedstawionego w Ofercie 

Wykonawcy, wraz ze wskazaniem tej części dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż 7 dni roboczych przed jej 

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy.   

7. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się 

dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 6. 

8. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 7 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) Niespełniania wymagań przez projekt Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 4, przy czym, 

Zamawiający może odstąpić od żądania dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień do Umowy                            

o podwykonawstwo, o których mowa w ust. 4 lit.f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

harmonogramem dla tych robót, 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo (dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych)  

w terminie określonym w ust. 7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może 

przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

10. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub                       

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                        

z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

Umowy, jednakże nie później niż do dnia przystąpienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

do realizacji robót budowlanych. 
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11. Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest robota budowlana nie może 

zawierać innych uregulowań niż te, które były zawarte w zaakceptowanym przez zamawiającego                           

i Wykonawcę projekcie umowy.  

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw                   

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 8.  

 

       §10 

PRACOWNICY 

 

1. Liczba zatrudnionych osób ma wynosić minimum 15 osób. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni 

wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przed zakończeniem  tego okresu Wykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 

miejsce innej osoby. 

2. Stosownie do art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób faktycznie wykonujących roboty budowlane, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy            

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666, z późn. zm.) 

3. Wykonawca zobowiązuję się, że pracownicy wykonujący ww. czynności będą zatrudnieni na umowę                   

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli czynności 

wymagane przepisami kodeksu pracy będzie wykonywał podwykonawca, po stronie Wykonawcy leży 

także obowiązek respektowania wymagań podniesionych w ust.1 poprzez nałożenie tego obowiązku           

w umowie z podwykonawcą. 

4. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy                         

o przedstawienie aktualnego oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących opisane powyżej czynności, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją 

zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania. 

5. W przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących 

przedmiotowe zamówienie Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł 

brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentów.   
 

§ 11 

OBSŁUGA GEODEZYJNA 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju                     

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących             

w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów dotyczących 

realizacji umowy, na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane 

pomiary.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,  

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca  

w terminie do dnia odbioru dostarczy Zamawiającemu po 2 egz. map z inwentaryzacji 

powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych. 

 

§ 12 

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy określa                

szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne                   

wykonawcy za wykonane etapy robót.  

2. Harmonogram   podpisany przez strony będzie złożony   w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Harmonogram powinien 
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być sporządzony w czytelny sposób   w wersji papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie 

poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał jeden egzemplarz (kopia) zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo 

– finansowego na terenie budowy. Drugi egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

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

w terminie określonym w ust.4 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo 

- finansowego.  

6. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca 

nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego                     

o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający 

warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z 

powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę, 

b) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

9. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia  

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.  

 

§ 13 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 14 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 

przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie później niż do daty 

rozpoczęcia robót. 
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§ 15 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

 

1. Ubezpieczenie budowy i robót budowlanych od wszelkich ryzyk, CAR/EAR na sumę 

ubezpieczeniową w wysokości stanowiącej 100% kosztów umownych brutto z zastrzeżeniem, że 

Wykonawca – przed podpisaniem umowy -  jest zobowiązany dokonać cesji polisy ubezpieczeniowej 

na rzecz Zamawiającego, przedkładając w załączeniu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia 

zapłaty.   

2. Ubezpieczenie prowadzonej budowy określone jest na czas prowadzenia robót  oraz dodatkowo na 

okres  60 dni niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie budynku. 

3. Umowa ubezpieczenia musi zapewnić wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 16 

UTRZYMANIE TERENU BUDOWY 

 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

ogrodzenia i zagospodarowania terenu budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy 

w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych 

osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 

nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom  

 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. 

4. Roboty budowlane będące przedmiotem Umowy powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie 

zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach.  

5. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy                       

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  

usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze  

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  

sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające                             

z prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy                   

i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do dnia odbioru 

końcowego robót. 

8. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 5  

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 

terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 14 dni roboczych skierowanym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 

(wykonanie zastępcze).  

 

§ 17 

ZABEZPIECZENIE DRÓG 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg 

prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  

sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się 

do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na 

teren budowy i z terenu budowy.  



 
                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                        06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                         tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  znak sprawy TBS-01/18 

 

10 

2. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem 

przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych             

z jego winy dróg kołowych. 

 

§ 18 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy                  

i wokół terenu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy              

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 –tekst jednolity). 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar ( w szczególności za 

samowolną wycinkę drzew i krzewów) lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących 

ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.  

 

§ 19 

NAPRAWA USZKODZEŃ 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót. 

2. Uszkodzenia powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na 

własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów z wymaganiami Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

 

§ 20 

KONTROLA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych i wbudowanych 

materiałów stanowiących przedmiot Umowy.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami dokumentów dopuszczających do stosowania materiały użyte do 

wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny                   

w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 2016, poz. 1570) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania 

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów 

stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy. 

5.  Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 4. z terenu 

budowy w wyznaczonym terminie 

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub nie zapewniają możliwości oddania do 

użytkowania przedmiotu Umowy.  

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 4, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie 

Wykonawcę. 

7.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 
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Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

8. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę. 

9. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiałów, 

które nie są zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny 

ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami. 

10. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 

dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu 

ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Badania określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacji 

projektowej Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

13. Jeżeli wyniki badań wykażą, że: Materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz odpowiednimi normami i nie mają 

odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, 

że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

 

§ 21 

USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBÓT 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych 

niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w 

robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 

określonym, odpowiednim technicznie terminie uzgodnionym przez Strony. Koszt usunięcia 

nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

 

§ 22 

ODBIORY 

 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem                           

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających        

i ulegających zakryciu lub wpisem do Dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,                          

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego 

do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

6. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem 

do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach 

i sprawdzeniach. 
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7. Wykonawca w celu rozliczenia końcowego wykonanego zamówienia przekłada Zamawiającemu 

niezbędne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, między innymi: 

a) Uzupełniony o wszystkie wpisy dziennika budowy, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,  

b) Wszelkiego rodzaju certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności,  

c) Pełną dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania  

           przedmiotu umowy, jeżeli zmiany miały miejsce, 

d) Protokoły z prób szczelności sieci i instalacji wodociągowej 

e) Monitoring wizyjny sieci kanalizacji sanitarnej 

f) Protokół z badań instalacji i pozostałe dokumenty wymagane prze Powiatowego Inspektora Nadzoru   

           Budowlanego konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

8. W dniu zgłoszenia gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku,  

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 

lub specjalistów branżowych. 

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot Umowy. 

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

12. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

13. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

14. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót i karty gwarancyjnej.  

15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są co roku w okresie udzielonej gwarancji. 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w celu określenia wad gwarancyjnych. Nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych 

wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

17.  Odbiory gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych                  

w okresie rękojmi i gwarancji jakości.  

18. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości                           

w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

19. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi             

i gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

20. Z Odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Protokół odbioru 

ostatecznego. 

21. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o których 

mowa w ust. 18, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany 

przedłużyć odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres 

przedłużenia gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady. 

 

§ 23 

WYNAGRODZENIE 

  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie oferowanej 

brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy. 
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2. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, na kwotę w wysokości: 

netto .......................zł (słownie: .........................złotych)  

wraz z należnym podatkiem  VAT w wysokości ……….. zł (słownie: … złotych), 

stanowi kwotę brutto w wysokości ............................ zł  (słownie: .........................złotych).  

3. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane 

na podstawie faktur VAT częściowych i  faktury VAT końcowej.  

4. Wykonawca powinien mieć dostęp  lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do   

realizacji robót.  

§ 24 

PŁATNOŚCI 

 

 

1. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie realizowana w częściach w okresach 

dwumiesięcznych po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

protokołów częściowego odbioru robót określających w szczególności procentowe wykonanie robót   

do poziomu określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

2. Podstawą dokonania płatności będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie         

bezusterkowego protokółu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia  

        Zamawiającemu  wraz z protokółami odbioru. 

4. Zamawiający zastrzega opłacenie faktur w okresie uruchomienia kredytu w terminie  dłuższym niż 

ust. 3  ale nie dłuższym niż 60 dni, bez naliczania przez Wykonawcę kar umownych i odsetek za 

zwłokę, 

5. Wykonawca zastrzega pobieranie odsetek od nieterminowych zapłat wg stawek ustawowych.  

6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez 

Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie 

rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 
7. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT i upoważnia Wykonawcę                           

        do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

9. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

10. Zmiana stawki podatku VAT spowoduje proporcjonalną zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

11. Jeżeli konieczność wykonania robót wynika z decyzji organów nadzoru budowlane lub jest                           

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez wykonawcę bez 

dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z umowy. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności na podwykonawcę. Każda z przedmiotowych 

cesji rozpatrywana będzie odrębnie i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Na podstawie art. 142 ust.5 Pzp. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia              

wykonawcy. 

14.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w 

poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

wynikających z umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi 

do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

15. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

16. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do 

zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia 

Wykonawcy wezwania. 

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 podważających 

zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

18. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 17 lit c, jeżeli Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą  lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 16 

uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu 

uchybienia terminowi zapłaty. 

 
§ 25 

ROZLICZENIA KOŃCOWE 

 

1. Z wnioskiem o Odbiór końcowy Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu szczegółowe rozliczenie 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do 

zapłaty Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do Protokołu 

odbioru końcowego.  

4. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

 

§ 26 

WIERZYTELNOŚCI 

 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 

sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści 

wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody 

na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot reprezentujący wszystkich 

członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 27 

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI  GWARANCJI JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za 

wady przedmiotu Umowy przez okres ............... od daty Odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w KC. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny do 

Umowy w dacie Odbioru końcowego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może 
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powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego 

niż 21 dni roboczych. 

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 28 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………… 

 (5% wartości brutto określonej w § 23 ust.2 umowy) słownie: ……………………………………………… 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy                   

w formie: …………………………… . 

3.  Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, zaś 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji. 

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

o której mowa w ust. 3 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 

odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 29 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na podstawie art. 144 ustawy w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 

następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 

projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót, 

b) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego                        

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§ 30 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 

 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez 

niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w 

wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni roboczych                           

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych 

od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót w terminie 

14 dni od daty podpisania umowy 

d) z przyczyn zawinionych pozostaje w zwłoce z realizacją robót określoną w harmonogramie tak dalece, 

że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,  

e) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

f) gdy majątek należący do Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu bądź innego tytułu prawnego 

zostanie zajęty przez organy do tego uprawnione (m.in. Komornika Sądowego), 

g) 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; 

w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części Umowy. 

2. Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 
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3. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w 

formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę od Umowy.  

4. Poza przypadkami, o którym mowa w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących sytuacjach kiedy:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz   

nie kontynuuje jej   pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

5. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego Zamawiającemu  

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem  

budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą umową. 

b) Jeżeli w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy nastąpi utrata zabezpieczenia należytego     

wykonania umowy wniesionego w innej formie niż gotówka na rzecz Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 31 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ 

 

 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub terenu budowy, przekracza            

14 dni; 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Zamawiającego, 

c) gdy majątek należący do Zamawiającego na podstawie orzeczenia sądu bądź innego tytułu prawnego 

zostanie zajęty przez organy do tego uprawnione (m.in. Komornika Sądowego). 

 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w    

formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy. 

 

§ 32 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO  

W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,                   

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 

budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 

przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 

Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności 

Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 
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przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest 

do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

§ 33 

ROZLICZENIE W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY 

 

1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i 

robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury VAT.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według 

stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów wynikających z oferty. 

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja 

robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty opisane w protokole zgodnie z ust. 1, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 

obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 

koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt w przypadku 

zaistnienia okoliczności zawartych w ust. 3.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

 

§ 34 

KARY UMOWNE 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary 

umowne   w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w przypadku realizowania robót niezgodnie z harmonogramem w wysokości 500 zł za każdy dzień 

zwłoki, Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od stosowania kar w przypadku 

przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu naprawczego zaakceptowanego przez 

Zamawiającego. 

b) za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w wysokości 2000 zł za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od umownego terminu zakończenia robót do  o którym mowa w § 2, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym, 

odbiorze  w okresie rękojmi lub w okresie gwarancyjnym,  w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 

liczonej od   upływu terminu wyznaczonego na ich usunięcie. 

d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 %  

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 23 ust.2 umowy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a)    za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, 

b)    z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 %   

       wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określonego w § 23 ust.2 umowy. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wartość kar umownych. 

3. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  lub nieskutecznym 

ich usunięciu przez Wykonawcę w okresie gwarancji Zamawiający usunie je w  zastępstwie 

Wykonawcy na  jego koszt potrącając wartość wykonanych prac z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

W przypadku poniesienia przez Zamawiającego wyższych kosztów usunięcia wad niż wartość     

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający obciąży różnicą tych kosztów 

Wykonawcę na podstawie  faktury wystawionej przez Zamawiającego. Wykonawca w powyższym 

przypadku upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury na Wykonawcę bez podpisu odbiorcy. 

 

 



 
                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

                        06-400 Ciechanów ul. Okrzei 14 

                         tel. (023) 672 52 76, 672 59 80  fax. 672 38 18 

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  znak sprawy TBS-01/18 

 

18 

§ 35 

PROCEDURY ROZTRZYGNIĘCIA SPORÓW 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy strony są zobowiązane przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony, która ma obowiązek 

do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia                                           

roszczenia. 

3. W razie odmowy przez stronę pozwaną uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na 

roszczenie w terminie którym mowa w ust. 2 strona pozywająca uprawniona jest do wystąpienia                                   

na drogę sądową. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 36 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ma świadomość 

warunków jego wykonania. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z  

dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Prawa 

Budowlanego oraz  wynikające z nich przepisy wykonawcze. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla  Wykonawcy. 

 

 

Załączniki:  

1. SIWZ 

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

3. Oferta wykonawcy 

4. Kosztorys ofertowy 

5. Komplet dokumentacji technicznej 

6. Dokument gwarancyjny 

 

WYKONAWCA:         ZAMAWIAJĄCY:  

 

Akceptacja Wykonawcy: 


