
1 

 

 

 Załącznik NR 6 do SIWZ   Wzór umowy 

 

 

 

UMOWA Nr 

O roboty budowlane 
 

zawarta w ……………………. 2017 roku w Sandomierzu pomiędzy: 

 

Nabywcą: 

Powiat Sandomierski, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz NIP 864-182-39-46 

w imieniu i na rzecz którego działa: 

Odbiorca (Adresat):  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

w Sandomierzu z siedzibą 27-600 Sandomierz, ul. J. Słowackiego 37; o numerze REGON: 

292442065; NIP: 864-11-53-954; reprezentowanym przez: 

 

1. mgr Krystynę Kobylakiewicz – Dyrektora 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

…………………………………………………………….. z siedzibą w ………………..;  

NIP: ………………………; REGON ……………….., wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem …………………..lub wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki  

(w zależności od podmiotu) reprezentowaną/reprezentowanym przez: 

 

1. …………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

o następującej treści: 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu  o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 2015 

roku, poz. 2164 z późń. zm) na inwestycję pod nazwą „ Przebudowa instalacji elektrycznej 

w budynku głównym Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu” 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania 

następujących zadań: 

a) instalacji elektrycznej rozdzielczej  w I etapie – część B; 

b)  instalacji elektrycznej odbiorczej w II etapie przebudowy polegającej na wymianie  

istniejącej aluminiowej instalacji w układzie sieci TN-C na miedzianą w układzie  TN -S 

a w szczególności: 



2 

 

Budowę instalacji elektrycznych wewnętrznych: 

1) montaż linii zasilających rozdzielnic sal RS; 

2) demontaż istniejących obwodów w miejscach wymiany i tam gdzie jest 

to konieczne; 

3) demontaż istniejących wewnętrznych instalacji oświetlenia i gniazd; 

4) instalację oświetleniową; 

5) instalację gniazd wtykowych 230 V – montaż nowych instalacji elektrycznych 

oświetlenia i gniazd; 

6) prace kontrolno-pomiarowo- rozruchowe; 

7) prace odbiorcze i przekazanie do eksploatacji; 

8) roboty malarskie po wymianie instalacji, niezbędne uzupełnianie tynków. 

 

2. Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą budynku głównego szkoły znajdującego się na 

działce o numerze ewidencyjnym 1510/12.  

 

§ 2 

 

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

z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, 

zasadami sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową, na którą składają się: 

a) przedmiar robót I etap część B oraz przedmiar robót II etap; 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

a) oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniami; 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 

 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przekazaną mu przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową, stanowiącą podstawę realizacji przedmiotu umowy oraz 

potwierdza, że ją otrzymał. Wykonawca uznaję, że dokumentacja projektowa jest 

kompletna i wystarczająca do zrealizowania niniejszej inwestycji. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami lokalizacyjnymi oraz terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu 

ryczałtowym 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 

z materiałów i urządzeń własnych, które powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, które posiadają stosowne 

dokumenty dopuszczające do ich stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa). Materiały powinny odpowiadać co 

do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z późn. zm.).  

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu po wykonaniu prac 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów o których mowa w ust. 1. 
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3. Zamawiający w miarę posiadanych możliwości zobowiązuje się do udostępnienia 

Wykonawcy istniejących miejsc poboru wody i energii elektrycznej w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia.  

 

4. Wykonawca zobowiązuje  się do zamontowania własnego podlicznika energii 

elektrycznej z rozdzielnicą budowlaną celem rozliczenia zużytej energii elektrycznej na 

własny koszt. 

 

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na 

skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów i braków w dokumentacji 

wykonanej w ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zapewni ich sporządzenie 

w ramach rękojmi w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przez osoby wskazane 

w ofercie, na koszt Wykonawcy. 

 

6. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody, 

szczególnie wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką 

budowlaną, przepisami przeciwpożarowymi swoich pracowników i zabezpieczenia 

miejsca realizacji zamówienia. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy  

Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

 

8. Usługi w zakresie napraw i usuwania awarii będą wykonywane przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia/ kwalifikacje. 

 

9. Gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek lub demontażu pozostają 

do dyspozycji Wykonawcy i powinny zostać usunięte i wywiezione staraniem i na koszt 

Wykonawcy na składowisko miejskie lub wykorzystane w sposób, który nie będzie 

zagrażać środowisku naturalnemu.  

 

10. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie  

przeprowadzanie wizytacji miejsca wykonywania robót remontowych. 

 
 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom 

zgodnie z informacją zawartą w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 

i oświadczeniu Nr 6, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w wymiarze nie większym 

niż 50 %.  

 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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§ 5 

 

1. Termin rozpoczęcia nastąpi w ciągu 5 dni po podpisaniu niniejszej umowy. 

 

2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień …………………………. roku. 

 

3. Termin podpisania protokołu odbioru wykonanych robót ustala się w ciągu 7 dni 

od zgłoszenia odbioru robót. 
 

§ 6 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

 

1. przekazanie Wykonawcy miejsca robót na podstawie protokołu przekazania, nie później 

niż w dniu następnym od dnia zawarcia umowy (z wyłączeniem sobót i dni wolnych 

od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 90);  

 

2. wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza;  

 

3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

 

4. odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową;  

 

5. zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie inwestycji .  

 

§ 7 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:  

 

1. przygotowanie i organizacja miejsca robót;  

 

2. wykonanie przedmiotu określonego w § 1. 

 

3.  wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz 

wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;  

 

4.  zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem 

w zakresie porządku i dyscypliny;  

 

5. opracowanie i zapewnienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie 

prowadzenia robót budowlanych;  

 

6.  zrealizowanie własnym kosztem i staraniem obiektów tymczasowego zaplecza budowy, 

wykonanie zasilania elektrycznego i zaopatrzenia w media placu budowy wraz 

z podlicznikami;  

 

7. wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i oznaczenia przeciwpożarowe;  
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8. informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy;  

 

9. zawiadomienie Inspektora Nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem; 

 

10. ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane 

w związku z prowadzonymi robotami i na placu budowy;  

 

11. ustanowienie kierownika budowy.  
 

§ 8 
 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami 

nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie: 

 branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych: …………………………………………  

 

2. Ze strony Wykonawcy obowiązki Kierownika budowy wykonywać 

będzie…………………………………………………………………………………….. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora 

nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania z odpowiednim wyprzedzeniem 

od Wykonawcy dokumentacji warsztatowej na wybrane elementy przedmiotu 

zamówienia przygotowane przez Wykonawcę poza placem budowy (takie jak np. 

prefabrykaty, elementy wyposażenia technicznego i inne), do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego przez ich wbudowaniem. Nieprzedłożenie żadnej dokumentacji 

warsztatowej skutkować będzie nieodebranym przez Zamawiającego przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

 

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie z ceną ofertową w wysokości 

.................... zł brutto (słownie: ............................................. ), z zastrzeżeniem ust. 2 

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT.  

 

2. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu umowy wynikające z dokumentacji przetargowej i niezbędnie do wykonania 

zamówienia, w tym między innymi robót przygotowawczych, demontażowych 

i porządkowych oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty 

związane z realizacją zamówienia. 

 

3. Wynagrodzenie opisane powyżej stanowi jedyne, pełne i uzgodnione wynagrodzenie, 

które stanie się należne Wykonawcy za wykonanie całości robót oraz za należyte 

wykonanie jego zobowiązań i wywiązanie się z obowiązków zgodnie z niniejszą umową.  

 

4. Wynagrodzenie wypłacone będzie na podstawie faktury końcowej w przypadku 

wykonania obowiązków przez Wykonawcę zgodnie z umową i odebraniu całości 
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przedmiotu umowy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru 

zadania inwestycyjnego (zwany dalej „protokołem końcowym” lub „protokołem odbioru 

ostatecznego”) bezusterkowy, sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez 

inspektora nadzoru i Komisję odbiorów zadań inwestycyjnych i remontowych powołaną 

przez Zamawiającego, a także wywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych 

obowiązków. Do faktury końcowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię 

protokołu końcowego bezusterkowego. Zamawiający nie wystawi protokołu odbioru 

ostatecznego do czasu usunięcia stwierdzonych wad i usterek wykonanych robót. 

Dopiero po usunięciu wad i usterek będzie możliwy odbiór całości robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy- bez względu na ilość stwierdzonych wad i usterek. 

 

5. Należność za wykonanie umowy uregulowana będzie w oparciu o fakturę Wykonawcy, 

wystawioną przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 

umowy płatną w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy: …………………………………………………… ………….. 
 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

7. Za zwłokę w płatnościach Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe 

za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

8. Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z tytułu wzrostu cen, zmiany lub 

wprowadzenia nowych podatków, a Wykonawca niniejszym zrzeka się w sposób 

wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze 

wzrostu cen, materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów 

związanych z wykonaniem robót. 

 

9. Zamawiający nie udziela Wykonawcy zaliczek ani zadatków. 

 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących podatku VAT.  

 

11. Fakturę należy wystawić na: 

 

Nabywca: 

Powiat Sandomierski, ul. A. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz NIP 864-182-39-46: 

Odbiorca (Adresat):  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego 

w Sandomierzu z siedzibą 27-600 Sandomierz, ul. J. Słowackiego 37; o numerze REGON: 

292442065. 
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§ 10 

 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w ciągu 14 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przekazania niezbędnych 

dokumentów.  

 

2.  Za dzień zakończenia realizacji, o którym mowa w § 5 strony uznawać będą dzień 

zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, jeżeli w trakcie odbioru nie zostaną 

stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie albo wady istotne, z tym że:  

1) za wady uniemożliwiające użytkowanie i wady istotne uznaje się w szczególności 

wykonanie jakichkolwiek części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub jakimkolwiek 

postanowieniami umowy, których naprawienie trwałoby dłużej niż 14 dni lub 

wymagałoby wykonywania robót uniemożliwiających korzystanie z obiektu lub jego 

części; 

2) stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie albo wad istotnych w trakcie 

odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie mimo 

zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w § 5. 

 

4.  Ponadto Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 14 dni, Zamawiający 

może dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania 

przedmiotu umowy dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego; 

2) jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 14 

dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, strony 

przyjmują,  że Zamawiający ma prawo uznać, iż do odbioru nie doszło i Zamawiający 

ma prawo albo odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wady w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, albo 

od umowy odstąpić; 

3)   jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić dokonania odbioru 

do czasu ich usunięcia; 

4) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie usunie ich w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy 

odstąpić; 

5) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 

14 dni lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może:  

a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają 

korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;  

b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru  

i żądać wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

6)  W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad 

i usterek,  Zamawiającemu przysługuje prawo powierzenia usunięcia tych wad 

i usterek osobie trzeciej. Koszt takich poprawek będzie obciążał Wykonawcę. 

 

5. Jeśli Zamawiającej z własnej winy nie dokona odbioru końcowego w terminie 

określonym w ust. 2 Wykonawca dokona jednostronnego odbioru protokołem, który 

będzie podstawą do fakturowania robót. W przypadku jednostronnego odbioru robót 
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przez Wykonawcę, za datę wykonania robót uważa się dzień zgłoszenia o gotowości 

do odbioru. 

 

6. Strony przyjmują za dzień wykonania umowy:  

 

a) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku dokonania odbioru 

bez zastrzeżeń, lub  

b) dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru w przypadku usunięcia wad 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni, lub  

c) dzień zgłoszenia do odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku 

odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nadających się do usunięcia, 

lub  

d) dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu umowy 

w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających 

się do usunięcia. 

 

7. Odbioru dokona Komisja  Przetargowa do przeprowadzenia postępowania oraz 

Odbiorów Zadań  Inwestycyjnych i Remontów powołana przez Zamawiającego.   

 

8. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się: 

a) protokół końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub 

b)  protokół końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich 

wyspecyfikowanych wad.  

 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy.  

 

2. Okres gwarancji obejmuje………………………… miesięcy licząc od daty 

końcowego odbioru umowy (z tym, że na urządzenia wbudowane/zamontowane przez 

Wykonawcę – termin gwarancji wynosi zgodnie z okresem gwarancji producenta, jednak 

nie krócej niż 2 lata ) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń 

wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany przedmiot umowy - 

poszczególny Etap. Termin rękojmi wynosi ……………. (okres rękojmi określony 

przez Wykonawcę w ofercie, lecz nie mniej niż 36 miesięcy oraz nie więcej niż 72 

miesiące) i liczy się zarówno dla robót budowlanych jak i dla urządzeń 

wbudowanych/zamontowanych przez Wykonawcę - od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

3.   W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia. 

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji 

lub rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub innym technicznie 

uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie o fakcie usunięcia 
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powyższych wad/usterek, z podaniem terminu ich usunięcia. Usunięcie wad/usterek, 

o których mowa powyżej zostanie potwierdzone „protokołem usunięcia wad/usterek”, 

podpisanym przez Zamawiającego, przy udziale użytkownika, w terminie 14 dni 

od poinformowania przez Wykonawcę Zamawiającego o usunięciu wad/usterek. 

Zbadanie przedmiotu umowy w trakcie odbioru i nie wykrycie wad w momencie badania 

w trakcie odbioru nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z rękojmi nawet, gdy 

wykrycie wady było możliwe w trakcie odbioru a do wykrycia wady doszło później. 

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia odbioru, 

domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia 

niebezpieczeństwa na Zamawiającego. 

 

4.   W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może 

naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Uprawnienie powyższe nie pozbawia 

Zamawiającego możliwości korzystania z innych uprawnień przewidzianych 

w przepisach kodeksu cywilnego, także przed zgłoszeniem żądania dokonania naprawy. 

Zamawiający w szczególności może w ramach uprawnień z gwarancji lub rękojmi żądać 

wymiany wadliwych rzeczy np. dających się odłączyć od przedmiotu umowy, urządzeń 

itp. na wolne od wad, a nadto, w ramach uprawnień z rękojmi, złożyć oświadczenie 

o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy lub jej części. Jeżeli 

Zamawiający żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg rocznego 

terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej części albo 

o obniżeniu wynagrodzenia rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu 

do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.  

 

5.  Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego zadania –  jako załącznik do protokołu końcowego. W przypadku 

niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych na urządzenia 

wbudowane/zamontowane przez Wykonawcę w, termin gwarancji dla urządzeń wynosić 

będzie 5 lat od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

6.   Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy.  

 

7. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy 

z tytułu rękojmi. 

 

8.  Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancją bieg terminu 

do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia 

Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta 

wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na 

ich wykonanie. 

 

9. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia 

wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny Wykonawcy lub sporządzenie 

adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego. 

 

10. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli 

Zamawiający wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym 

wyprzedzeniem na dzień przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. 
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W przypadku nieobecności Wykonawcy Zamawiający jest uprawniony samodzielnie 

sporządzić protokół odbioru gwarancyjnego.  

 

11. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy przed upływem 

okresu gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego.  

 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, to Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

13. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym 

w szczególności koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu,  

wbudowania czy zamiany rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem 

wad czy usterek, ponosi w całości Wykonawca. 

 
 

§ 12 

 

1. Wykonawca wniósł do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 3 %  kwoty wynagrodzenia brutto, tj. w kwocie ........................ zł 

w formie: ............................................................ , które zostanie przeznaczone na 

zabezpieczenie na okres rękojmi, w/w kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany 

wartości umowy. 

 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione dnia ……………….. 

 

 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70 % ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 

dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania, natomiast pozostałe 30 % 

zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi na pisemny wniosek 

Wykonawcy.  

 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody 

spowodowane w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot umowy.  

 

2.  W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym 

w  § 5 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego 

określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.  

 

3. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego 

określonego w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich 

usunięcia.  
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4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak zapłaty lub nieterminowej 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 

wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 9 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki.  

 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  projektu 

jej zmiany, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo  w wysokości 10 000,00 PLN.  

 

7.  Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1. W przypadku gdy wysokość 

kar umownych przekroczy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 12 ust. 1 lub na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający potrąci 

kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe.  

 

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 

 

11. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy także w przypadku zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni.  

 

12. Kary umowne podlegają łączeniu i sumowaniu. 

 

§14 

 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia.  

 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia.  

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2)  chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 

(każde kolejne zajęcie stanowi niezależną przesłankę odstąpienia); 
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3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 

1 miesiąc pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie wymaganych dokumentów; 

6) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedkładanych Zamawiającemu 

oświadczeniach i dokumentach określonych w umowie; 

7)  Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, 

z którego zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca 

nie zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia ( jeżeli 

zajdą okoliczności wskazane w art. 22 a ust. 6 ustawy Pzp).  

 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

 

 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku na dzień odstąpienia od umowy; 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3)  Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 

które Wykonawca nie odpowiada; 

5)  Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z miejsca robót urządzenia 

z zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

 

§ 15 

 

1.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym 

Wykonawcą w następujących przypadkach:  

a) w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu; 

zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;  

b) wystąpiła konieczność realizacji robót dodatkowych skutkująca koniecznością 

wydłużenia terminu; 

c) nastąpiła konieczność istotnej zmiany w dokumentacji technicznej spowodowana 

jej wadami co może skutkować koniecznością przerwania prac przez wykonawcę; 

d) wystąpiła klęska żywiołowa; 

e) nastąpiła konieczność wykonania robót zamiennych wymagająca większych 

nakładów czasowych. 



13 

 

 

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem 

nieważności. 

 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 termin realizacji Zamówienia zostanie wydłużony 

za zgodą Zamawiającego o czas konieczny określony w oparciu o opinię Inspektora 

Nadzoru wyznaczonego z ramienia Zamawiającego.  

 

§ 16 

 

1.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw:  kodeksu 

cywilnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.  

 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie 

poddają Sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 

§ 17 

Umowa zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

              W podpisie 

Dyrektor Szkoły Krystyna Kobylakiewicz         ……………………… 

 (Zamawiający)         (Wykonawca) 

 

 


