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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA Nr projekt/DE/Z/2015 

 

zawarta dnia …….2015 r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Instytutem Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 

000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000034960 prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej 
Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

……………………………………….. − Dyrektora Instytutu Lotnictwa  

 

a 

 

…………….., z siedzibą ………………………….., NIP: ……………………., REGON: ……………, wpisaną do Rejestru 
Przedsiębiorców pod nr KRS: ………………… prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………., …………. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 

……………………………….. 

 

wspólnie zwanymi Stronami. 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o sygnaturze 96/DE/Z/15 na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy – wykonywanie w okresie 24 miesięcy, lub do wykorzystania pełnej kwoty w 

wysokości 3 000 000,00 złotych netto, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony 

jako pierwszy, prac remontowych na terenie Instytutu Lotnictwa m.in. w następującym zakresie: roboty 

konstrukcyjno-budowlane; roboty instalacyjno-sanitarne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; roboty instalacyjne elektryczne w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez prace remontowe Zamawiający 

rozumie prace obejmujące remont, przebudowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz bieżącą konserwację. Przez bieżącą 

konserwację Zamawiający rozumie prace zmierzające do zachowania w należytym stanie przedmiotu, 

którego praca dotyczy, w celu zapewnienia możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i 

aktualnymi standardami. Prace remontowe będą realizowane m.in. w obiektach budowlanych. Ww. 

prace zwane będą w dalszej części umowy pracami remontowymi. 

2. Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w 

łącznej wysokości …………… złotych brutto, na zasadach określonych w § 6 umowy. 

3. Termin wykonania umowy − 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
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§1. 

Przedmiot umowy 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o sygnaturze 96/DE/Z/15 o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji prace remontowe zgodnie z zapisami SIWZ i ofertą z dn. …………….. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w załączniku nr 1 do umowy. Oferta Wykonawcy 
stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej OC w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z okresem jej obowiązywania 

przez czas trwania zamówienia w wysokości co najmniej 300 000 wraz z potwierdzeniem dokonania 
wymaganych opłat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub upływu terminu opłaty w 

przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami. W przypadku krótszego terminu obowiązywania 
polisy (okres obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie. 
4. Wykonawca, w toku realizacji prac, zobowiązany jest do odbywania minimum cotygodniowych spotkań 

z Zamawiającym, na których omawiane będą postępy prac. 

5. Wszelkie prace nie ujęte w umowie, a wykonywane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, 

traktowane będą jako prace wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te 
prace nie zostanie zapłacona).  

 

§2. 

Warunki realizacji umowy 

 

1. Miejsce prac: Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. 

2. Każdorazowo realizacja prac remontowych rozpoczynać się będzie od przekazania Wykonawcy w 
formie pisemnej zakresu prac jakie są niezbędne do wykonania (zapotrzebowanie Zamawiającego), z 

podaniem zakresu pracy, miejsca jej wykonania i proponowanego terminu realizacji. 
3. Wykonawca na podstawie otrzymanego zapotrzebowania w terminie nie przekraczającym 2 dni 

roboczych przekaże Zamawiającemu na piśmie kosztorys na realizację zgłaszanych prac remontowych 

wraz z uwagami bądź akceptacją proponowanego terminu realizacji. 
4. W przypadku uwag Zamawiającego do przedstawionego kosztorysu lub proponowanego terminu 

realizacji pracy, Strony uzgodnią kosztorys i termin realizacji, przy czym zmiana terminu realizacji 
zaproponowanego przez Wykonawcę jest możliwa tylko i wyłącznie wówczas gdy ze względów 

technologicznych wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie zaproponowanym przez 

Zamawiającego nie jest możliwe. 
5. W przypadku braku uwag do przedstawionego kosztorysu lub proponowanego terminu realizacji, 

Zamawiający wystawi Wykonawcy pisemne zlecenie na realizację prac remontowych z podaniem 
uzgodnionego rodzaju i zakresu robót, wynagrodzenia, terminu realizacji i odbioru, miejsca realizacji. 

6. Wykonawca przystąpi do realizacji prac w terminie 1 dnia roboczego po dokonaniu przyjęcia zlecenia 
oraz przedstawi technologię wykonania i harmonogram prac wymagających akceptacji Zamawiającego, 

chyba że strony uzgodnią inne terminy realizacji, w zależności od charakteru prac. 

7. Wszelkie prace nie ujęte w zleceniu, a wykonywane przez Wykonawcę bez pisemnej zgody 
Zamawiającego i przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę, traktowane będą jako prace wykonane 

samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te prace nie zostanie zapłacona). 
8. W przypadku pojawienia się konieczności wykonania prac niewymienionych w zleceniu, np. na skutek 

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, Zamawiający i Wykonawca uzgodnią i zatwierdzą pisemnie 

ich zakres i kosztorys. Ust. 5-7 powyżej stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzone przez siebie mienie Zamawiającego, a w 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń w udostępnionym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego naprawienia uszkodzeń na własny koszt. 
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10. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 
11. Wykonawca: 

a) zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz normami branżowymi; 

b) odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy; 

c) odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne 
działania i zaniechania; 

d) zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym o wszczęciu wobec niego 
postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego, upadłościowego lub innego. 

12. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy 

z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

13. Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru podpisany przez 
przedstawicieli Stron wymienionych w § 9 umowy. 

14. Powierzenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne 
działania, uchybienia i zaniedbania. 

 

§3. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne zapytanie w terminie 2 dni roboczych liczonych 
od dnia otrzymania danego zapytania, 

2) współpracy w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie, 

3) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy posiadanych danych, dokumentacji, opracowań 

potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, 

4) umożliwienia Wykonawcy wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem umowy,  

5) przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce poboru wody, światła, energii oraz miejsce na lokalizacje 

pomieszczeń socjalnych na okres realizacji robót. Zamawiający zapewni ciągłą dostawę wody, energii 

elektrycznej na okres realizacji robót. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.  

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§4. 

Obowiązki i zadania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenie określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zapewni opracowanie 

dokumentacji powykonawczej z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami, wymaganiami prawa 
budowlanego.  

2. Przekazana dokumentacja ma być zaopatrzona w obmiar oraz zawierać oświadczenie projektanta, że 

została opracowana zgodnie z umową i aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie każdorazowo we własnym zakresie i na własny koszt przedmiarów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, 

2) użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych narzędzi i sprzętu, 

3) wykorzystanie materiałów otrzymanych od Zamawiającego wyłącznie do wykonania przedmiotu 

umowy, 

4) nieprzekazywanie osobom trzecim żadnych informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego,  

5) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów w zakresie wykonanych robót uwzględniając listę 

producentów i dostawców urządzeń zainstalowanych w obiekcie. 

6) niezwłocznie po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne przedstawienie Zamawiającemu listy 

pracowników i osób uprawnionych każdorazowo do pobytu na terenie Instytutu.  

4. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami prawa i normami oraz warunkami niniejszej umowy. Wykonawca zapewni siłę roboczą, 

materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umowy. 

5. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów; wyroby budowlane, o 

których mowa w niniejszym ustępie muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów i wyrobów budowlanych dokumenty stwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane) oraz 

potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
8. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania (na żądanie Zamawiającego) jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie 

budowy. 
9. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane 

roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań 
wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego. 
10. Wykonawca powinien podczas wykonywania robót oraz usuwania wad: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

budowy, 
b) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia skutecznie odgradzające teren 

budowy, światła, znaki ostrzegawcze itp. 
11. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 

przeprowadzone w taki sposób by – w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 

umowy – nie zakłócać funkcjonowania Instytutu. 
12. W przypadku gdy będzie to konieczne, Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia 

dróg prowadzących na teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym jego środkami 
transportowymi lub jego podwykonawców. Zanieczyszczenia dróg dojazdowych spowodowanych 

środkami transportowymi Wykonawcy lub jego podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest usuwać 

na bieżąco. Jeżeli zanieczyszczenia dróg nie będą usuwane na bieżąco (2 godziny), Zamawiający (po 
uprzedzeniu Wykonawcy, telefonicznie i wpisem do dziennika budowy) zleci oczyszczenie drogi innemu 

Wykonawcy, a kosztem obciąży Wykonawcę robót. 
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 

są lub przewiduje się wykonanie prac związanych z realizacją umowy, przedstawicielom Zamawiającego i 
wszystkim osobom przez niego upoważnionym. 

14. Uporządkowanie terenu objętego pracami budowlanymi przez Wykonawcę (przywrócenie do stanu 

pierwotnego) nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia budowy. 
15. Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) skutecznego informowania przedstawicieli Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 
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faktach, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 
b) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 
c) przestrzegania obowiązujących zasad ppoż. i BHP obowiązujących w budownictwie oraz przepisów 

porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

 

§5. 

Termin realizacji umowy 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy rozpoczyna się w dniu jej podpisania. 

2. Terminem zakończenia realizacji umowy jest data upływu 24 miesięcy licząc od dnia podpisania 

umowy, lub do wypłacenia Wykonawcy pełnej kwoty planowanego wynagrodzenia określonego w § 6 

ust. 1 umowy, w zależności, który z powyższych warunków zostanie spełniony jako pierwszy.  

 

§6. 

Wynagrodzenie 

 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ……………. złotych netto oraz VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 
co daje łączną kwotę …………… złotych brutto.  

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie za poszczególne prace remontowe (zlecenia) ustalane będzie na podstawie kosztorysu, 
sporządzonego przy użyciu stawek, wskaźników i kosztów materiałów, określonych w załączniku nr 1 i 

2 do umowy (opis przedmiotu zamówienia/oferta Wykonawcy).   

3. Płatność każdorazowo nastąpi po zrealizowaniu zleconych prac remontowych w ciągu 21 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 

4. Podstawą do wystawiania faktur jest protokół odbioru, o którym mowa w § 11 ust. 7 umowy, 

podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, biorących udział w realizacji 
zamówienia. Poprzez dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający 

rozumie np.: pisemne oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności 
wymagalnych z tytułu dotychczas wykonanych przez nich robót. 

 

§7. 

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. 

2. Powierzenie przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań wykonawcy 

wobec zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne 
działania, uchybienia i zaniedbania. 

4. Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierza zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie realizacji 
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zamówienia, przedłożyć projekt tej umowy Zamawiającemu, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy, niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić zastrzeżenia do projektu 

umowy dotyczące w szczególności terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego, niż 30 dni od daty 

doręczenia faktury lub rachunku. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń do projektu umowy, 

uważa się, że zaakceptował projekt umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia mu przez Wykonawcę kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić sprzeciw do tej umowy 

dotyczący w szczególności terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego, niż 30 dni od daty doręczenia 
faktury lub rachunku. 

Jeżeli Zamawiający, w terminie określonym wyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do umowy, uważa 

się, że zaakceptował umowę. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 

wartości mniejszej, niż 50 000 zł. 
10. W przypadku, gdy w zawartej umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ustępie 9 powyżej, termin 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, niż 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku, Zamawiający 
poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wszelkie zmiany dokonywane w umowach o podwykonawstwo dokonywane są pisemnie w formie 
aneksów do umowy i mają tu zastosowanie postanowienia zawarte w ust. 4-9. 

12. W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, wynikającą z przepisów art. 647 KC strony zgodnie 

ustalają: 

a) wyłącza się w całości roszczenia regresowe Wykonawcy przeciw Zamawiającemu, 

b) roszczenia regresowe Zamawiającego przeciw pozostałym dłużnikom solidarnym mogą być 

dochodzone w pełnym zakresie tj. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zwrotu kwoty 

zapłaconej podwykonawcom w pełnej wysokości. 

 

§8. 

Klauzula poufności 

 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie i przedmiocie 

niniejszej Umowy, jakie uzyskały w związku z realizacją umowy, w tym w szczególności:  

a) zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

b) nie kopiowania, nie powielania, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniania informacji 

otrzymanych od drugiej Strony, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to potrzebne w celu realizacji 
umowy, 

c) przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 
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2. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej 
lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to 
potrzebne w celu realizacji umowy. 

3. Strony odpowiadają za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby trzecie, 

którymi posługuje się przy wykonaniu umowy. 

4. Strony są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki 
obowiązek istniał: 

a) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Stron do ich 

ujawnienia; 

b) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych 
organów państwa; 

c) muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę 

Zamawiającego na ich ujawnienie. 

5. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania poufności fakt ujawnienia osobom trzecim informacji o 
zawarciu niniejszej umowy, jak również przekazanie informacji poufnych współpracownikom Wykonawcy 

realizującym niniejszą umowę.  

 

§9. 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

 

1. Osobami wyznaczonymi do nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są:  
1) ze strony Zamawiającego: …………………… 

2) ze strony Wykonawcy: …………………………. 
2. Zmiana ww. osób wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony, nie wymaga jednakże aneksu 

do umowy. 
 

§10. 

Gwarancja i Rękojmia 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych każdorazowo 

przy odbiorze prac remontowych, 
2) dla wymienianych materiałów z dniem ich wymiany, 

3) w dniu udostępnienia do użytkowania określonej części przedmiotu Umowy. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy na okres 
…………………, w tym gwarancji na zamontowane urządzenia nie krótszej, niż gwarancja producenta. 

Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne urządzeń Zamawiającemu najpóźniej w dacie odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Treść karty gwarancyjnej nie może być sprzeczna z zapisami umowy. 

5. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru. 
6. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub 

usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. O 

wadach lub usterkach, które ujawniły się w okresie gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

7. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową na numer…………… oraz mailową na adres 
mailowy ………………. przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone 

zostanie na piśmie przez Zamawiającego. 
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8. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w 

terminie określonym w ust. 6, lub w innym przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia 
wad/usterek Wykonawca w terminie 7 dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia. 

9. Ustęp 6 - 8 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi. 
10. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem okresu obowiązywania gwarancji, strony wykonają komisyjny 

przegląd techniczny przedmiotu Umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół, podpisany 

przez Strony. 
11. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji jakości lub rękojmi, ten sam element instalacji/urządzenie 

ulegnie trzykrotnemu uszkodzeniu, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do 
wymiany na nowy. Termin dokonania wymiany nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego i nie może zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy. 
12. Jeżeli przedmiot umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub jej 

naprawiania, to okres gwarancji jakości przedmiotu umowy, lub jej części, zależnie od okoliczności, 

będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim przedmiot umowy, lub jej część nie mogła być 
używana przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

13. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie. 
14. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji jakości lub 

opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§11. 

Odbiory robót budowlanych 

 

1. Przedstawiciel Wykonawcy będzie zgłaszał (telefonicznie) przedstawicielowi Zamawiającego wykonanie 

robót zanikających i ulegających zakryciu, dostarczając wyniki badań i prób, pomiary wymagane przez 
poszczególne normy lub przepisy techniczne oraz inne dokumenty określone w niniejszej umowie. 

Sprawdzenie i potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego poprawności wykonania tych robót 
warunkuje możliwość kontynuacji kolejnych prac technologicznie po sobie następujących. Jeżeli 

Wykonawca nie zgłosił do sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu, zobowiązany jest 

odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót na żądanie Zamawiającego, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzą sprawdzenie 

w/w robót – nie później niż następnego dnia roboczego – po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 
tych robót. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru wykonanych przez Wykonawcę robót w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania telefonicznego zgłoszenia. 
3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a)  jeżeli wady pozwalają na użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 
5. Jeżeli podczas czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to podlegają 

one bezwzględnemu usunięciu.  
6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

zostaną ujawnione wady, wymagające usunięcia. 

7. Strony postanawiają, że każdorazowo z czynności odbioru prac remontowych będzie spisany protokół 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

wad stwierdzonych przy odbiorze. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu zamówienia  
w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną przedstawia Wykonawca do 

uzgodnienia z Zamawiającym 
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10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru pogwarancyjnego lub okresie gwarancji wad nie 

nadających się do usunięcia, Zamawiającemu przysługują uprawnienia jak w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

 

 

§12. 

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych 
w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz ustawie Kodeks Cywilny. 

2. Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1, Zamawiający może rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

a) zwłoki w realizacji umowy dłuższej, niż 10 dni roboczych 

b) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami 
niniejszej umowy w sposób inny, niż określony w ust. 2 lit. a) pomimo wezwania go przez 

Zamawiającego do należytego wykonywania umowy. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

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

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową,  

d) Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające,  
e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy dostarczone 

lub wzniesione urządzenia zaplecza. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia o ile prace te zostały wykonane zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń użytych do wykonania zamówienia, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów, 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że 
Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) do przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy wymaga formy pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania wygasają wszelkie roszczenia Wykonawcy w 

stosunku do Zamawiającego odnośnie kwoty wynagrodzenia niewykorzystanej w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy. Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 2-miesiecznego 
okresu wypowiedzenia. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim odpowiednie zastosowanie 

znajdą postanowienia ust. 3. 

 

§13. 
Kary umowne 

 

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnionego etapu pracy 
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określonego w harmonogramie. Naliczanie kar rozpoczyna się następnego dnia od wyznaczonego w 

wezwaniu. 

2. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający może 
naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień Umowy w 
sposób inny, niż określony w ust. 1 i ust. 2, odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, rozwiązania umowy przez Zamawiającego z 
winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto. 

4. Oprócz przesłanek do naliczenia kar umownych określonych wyżej, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto również w przypadku: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

5. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość 
kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.  

6. Kara umowna zostanie zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z 

żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z 
dowolnej należności Wykonawcy. 

7. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania w 

postaci ……………………………. w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

8. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady na wykonanie robót budowlanych i będzie 
zwrócone nie później niż w 15-stym dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem 

działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w 
stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo 

jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia. 

 
§14. 

Zmiany umowy 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie 
w przypadku: 

1) zmiany sposobu zamawiania poszczególnych prac budowlanych przez Zamawiającego w przypadku gdy 

nowy sposób usprawni procedurę powierzania zleceń Wykonawcy;  

2) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co 
najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w SIWZ. Zmiana nie wymaga 

aneksowania umowy, jednakże skierowanie nowego pracownika do realizacji prac wynikających z 
umowy, nastąpi wyłącznie po wcześniejszym (co najmniej 72 godzinnym) zawiadomieniu osoby 

upoważnionej przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją umowy wraz z dostarczeniem dowodów 
potwierdzających, że nowa osoba posiada co najmniej kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SIWZ i 

uzyskaniem akceptacji nowej osoby przez upoważnionego pracownika Zamawiającego oraz 

uaktualnieniu wykazu pracowników realizujących przedmiot umowy. 
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3) zmiany sposobu i warunków płatności w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń 

uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, na które Strony nie miały wpływu; 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na koszt wykonania 
zamówienia tj. zmiany w zakresie: wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002, Nr 16 poz. 1679 z późn. 

zm.), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

5) gdy wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy 

wykonanie robót w określonym w zleceniu terminie. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności:  

a) obfite i długotrwałe opady atmosferyczne, w szczególności śnieg, deszcz, 

b) niskie temperatury utrudniające lub uniemożliwiające realizacje umowy,  

c) klęski żywiołowe występujące na terenie objętym realizacją umowy.  

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania prac. 

2. Zmiany określone w ust. 1 powyżej wymagają wystąpienia z zasadnym pisemnym wnioskiem o jej 

dokonanie przez Wykonawcę do Zamawiającego i będą obowiązywały od dnia podpisania aneksu do 
umowy przez Strony z zastrzeżeniem, że Strony dołożą wszelkich starań aby podpisanie aneksu 

nastąpiło nie później, niż w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez Wykonawcę. 

 

§15. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod 
rygorem nieważności z zastrzeżeniem §9 ust. 2. 

2. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją 

umowy. 

3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 
właściwemu miejscowo dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

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

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.  


