
 

 

 

Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Wzór umowy 

 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR […] 

 

podpisana w  dniu […] 2017 r. w Myszkowie pomiędzy: 

 

Markiem Bartoszek, ul……….…….. , 42-300 Myszków,  prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą P.P.H.U.-MARCUS, z siedzibą w Myszkowie (42-300) przy ulicy Granicznej7A, NIP: 

5771006799, REGON: 150636428 , działającymi osobiście, 

 

zwanymi dalej „Zamawiającym”,  

 

a 

 

[…] z siedzibą w […], ul. […], wpisaną do […] prowadzonego przez […] pod numerem […], NIP: 

[…], REGON: […] reprezentowanym przez: […], 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna „Stroną”. 

 

§ 1. 

Definicje 

 

W niniejszej Umowie następujące pojęcia mają określone poniżej znaczenie: 

1.1 Zamawiający – P.P.H.U.- MARCUS, Marek Bartoszek, Ul.Graniczna 7A, 42-300 Myszków, 

NIP, 5771006799, REGON: 150636428  

1.2 Wykonawca – […] z siedzibą w […]., wpisany do […] prowadzonego przez […] pod 

numerem […], NIP […], REGON […]. 

1.3 Strona – odpowiednio Zamawiający lub Wykonawca lub oboje łącznie. 

1.4 Osoba trzecia – podmiot inny aniżeli Wykonawca oraz  Podwykonawca, nie będący także 

Zamawiającym.  

1.5 Umowa – niniejsza umowa. 

1.6 Przedmiot Umowy – przedmiot niniejszej Umowy zdefiniowany  

w § 2. 

1.7 Obiekt – hala produkcyjna z częścią socjalną oraz budynek biurowy  (część produkcyjna – 

jednokondygnacyjna, część socjalno-biurowa – dwukondygnacyjna) o łącznej powierzchni 

zabudowy – 3.473 m2, powierzchni użytkowej – 3.151 m2, wraz z drogami wewnętrznymi, 

miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, stacją 

redukcyjną gazu ziemnego, ogrodzeniem z bramami i furtką, fundamentami pod 

urządzenia techniczne i technologiczne, wiatą śmietnikową, urządzeniem terenów 

zielonych i innymi elementami zagospodarowania terenu na działce położonej w 

Myszkowie o numerze ewidencyjnym: 10241/1, zgodnie z projektem koncepcyjnym, 

wymogami i założeniami Zamawiającego objętymi Załącznikiem nr 1 do Umowy. 



  

1.8 Prace przygotowawcze – prace obejmujące swoim zakresem:  

a) roboty ziemne,  

b) roboty instalacyjne dla instalacji zewnętrznych, oraz 

c) roboty instalacyjne wewnętrzne dla instalacji zagłębionych w ziemi.  

1.9 Inwestycja – zamierzenie inwestycyjne, którego przedmiotem jest wybudowanie, 

wyposażenie i rozruch Obiektu oraz uzyskanie zezwolenia na użytkowanie Obiektu. 

1.10 Dokumentacja projektowa  – niezbędna dokumentacja projektowa:  

a) budowlana – na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę Obiektu, 

b) konkursowa – dla wyłonienia Wykonawcy,  

c) wykonawcza – dla wybudowania Obiektu, 

d) powykonawcza – dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

1.11 Oferta – uzupełniony formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z formularzem oferty w związku z udziałem  

w przetargu na realizację Inwestycji. 

1.12 Podwykonawca – podmiot, który zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej 

Umowie, zawarł z Wykonawcą umowę na realizację określonej części robót będących 

Przedmiotem Umowy.  

1.13 Wykonawca Zamawiającego lub Dostawca Zamawiającego – podmiot, który zawarł z 

Zamawiającym umowę zobowiązującą do wykonania lub dostarczenia (oraz opcjonalnie 

montażu i uruchomienia) materiałów lub urządzeń niezbędnych do realizacji Inwestycji. 

1.14 Należyta staranność – najwyższa staranność, jakiej przy wykonywaniu określonych 

czynności można wymagać od podmiotu zawodowo zajmującego się dokonywaniem 

takich czynności. 

1.15 Siła wyższa – została zdefiniowana w § 24 Umowy. 

1.16 Dzień roboczy – każdy dzień inny niż niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy na 

podstawie przepisów prawa polskiego. 

1.17 Przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy – każde zdarzenie polegające 

na niewykonaniu lub na nienależytym wykonaniu przez Wykonawcę jego obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, jak również każdy przypadek wystąpienia okoliczności, 

za których nie wystąpienie zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca, jak 

również każdy przypadek niewystąpienia okoliczności, za których wystąpienie zgodnie z 

niniejszą Umową odpowiada Wykonawca. W szczególności za przypadek nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy uważa się niedochowanie terminu zakończenia budowy 

Obiektu, wystąpienie przez Podwykonawców Wykonawcy z zasadnymi roszczeniami o 

zapłatę w stosunku do Zamawiającego jak również wystąpienie usterek noszących 

znamiona wad trwałych i obniżenie gwarantowanej przez Wykonawcę jakości robót i 

Obiektu. 

1.18 Harmonogram rzeczowo-finansowy – harmonogram wykonania prac objętych niniejszą 

Umową stanowiący Załącznik nr 2.  

1.19 Protokół konieczności – dokument potwierdzający wykonanie robót dodatkowych, 

wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy, których zaniechanie mogłoby 

spowodować powstanie znacznej szkody po stronie Zamawiającego lub przestój  

w prowadzeniu prac. Protokół konieczności wymaga każdorazowej akceptacji przez 

Zamawiającego. 



 

 

 

 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

 

2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

Inwestycji pn. Budowa hali produkcyjnej z częścią socjalną oraz budynku biurowego o 

powierzchni zabudowy 3 473 m2, wraz z projektem, oraz z drogami wewnętrznymi, 

miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową, stacją 

redukcyjną gazu ziemnego, ogrodzeniem z bramami i furtką, fundamentami pod 

urządzenia techniczne i technologiczne, wiatę śmietnikową, urządzeniem terenów 

zielonych i innymi elementami zagospodarowania terenu na działce położonej w 

Myszkowie o numerze ewidencyjnym: 10241/1, obejmująca w szczególności: 

a) Przygotowanie realizacji Inwestycji, 

b) Prowadzenie realizacji Inwestycji siłami własnymi, 

c) Zarządzanie i koordynację robót Podwykonawców, uczestniczących bezpośrednio lub 

pośrednio w realizacji Inwestycji,  

d) Koordynację robót Wykonawców Zamawiającego, Dostawców Zamawiającego oraz 

wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji 

Inwestycji, 

e) Rozliczenie prac Podwykonawców oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących 

bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji, 

f) Zakończenie realizacji Obiektu, rozruchu oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 

g) Wykonanie prac wynikających ze złożonych gwarancji.  

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

 

3.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności koniecznych do 

realizacji Inwestycji zgodnie z niniejszą Umową, obowiązującym prawem, Dokumentacją 

projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz wszystkimi decyzjami, pozwoleniami, 

postanowieniami etc., wydanymi w toku procesu administracyjnego prowadzonego w 

związku z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i poleceniami Zamawiającego.  

3.2. Wykonawca na etapie przygotowawczym do realizacji Inwestycji zobowiązany jest w 

szczególności do: 

a) Sporządzenia przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

b) Sporządzenia w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy projektu organizacji 

robót i przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu. Projekt organizacji robót będzie 

obejmował roboty, które mają zrealizować wszyscy Podwykonawcy związani umową 

zarówno bezpośrednio z Zamawiającym, jak i z Wykonawcą. Akceptacja projektu 

potwierdzona zostanie podpisem Zamawiającego pod rygorem nieważności. 



  

c) Przeprowadzania wizji placu budowy oraz jego otoczenia w celu zapoznania się  

z wszystkimi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na wykonanie Umowy. 

d) Zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym zaplecza 

socjalnego i magazynowego dla siebie oraz umożliwienie organizacji zaplecza wszystkim 

Podwykonawcom, w tym także związanych umową bezpośrednio  

z Zamawiającym, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na ich koszt własny. 

e) Opracowanie planów zaplecza, w tym pomieszczenia biurowego dla potrzeb 

Zamawiającego, a następnie zorganizowanie i utrzymanie zaplecza przez cały okres 

realizacji Przedmiotu Umowy.   

f) Dokonania zmian w organizacji ruchu na podstawie projektu dostarczonego przez 

Zamawiającego na terenie bezpośrednio przylegającym do terenu budowy oraz 

wykonanie oznakowania i wydzielenia odpowiednich stref w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym, a nadto wykonanie dróg tymczasowych zapewniających dojazd na teren 

budowy i do nieruchomości sąsiadujących. 

g) Wykonania urządzeń tymczasowych koniecznych dla umożliwienia poboru wody  

i energii elektrycznej na swój koszt, z tym zastrzeżeniem, że parametry sieci poboru wody 

i energii elektrycznej będą odpowiadały potrzebom realizacji Inwestycji. 

h) Ubezpieczenia wszystkich prac związanych z realizacją Inwestycji w zakresie ryzyk 

występujących w trakcie robót budowlano-montażowych oraz ryzyka odpowiedzialności 

cywilnej związanego z prowadzeniem prac. Kopie polis Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

i) Powołania Kierownika Budowy, który posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym 

architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) 

oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r.  

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 220, poz. 2174). 

j) Ustawienie na terenie budowy tablicy informacyjnej w terminie i na zasadach 

określonych przepisami prawa. 

k) Zorganizowanie stanowiska do mycia podwozi pojazdów wyjeżdżających z placu budowy. 

3.3. Wykonawca na etapie realizacji Inwestycji zobowiązany jest  

w szczególności do:  

a) Organizowania i uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z udziałem Kierownika 

Budowy i przedstawicieli Zamawiającego przynajmniej raz w miesiącu oraz 

przygotowywania wymaganych przez Zamawiającego informacji i sprawozdań, w tym  

sporządzenia  protokołu z narady. 

b) Zabezpieczenia placu budowy, w zakresie działalności swojej i wszystkich 

Podwykonawców, Wykonawców Zamawiającego, Dostawców Zamawiającego oraz 

wszystkich innych podmiotów uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji 

Inwestycji, przed możliwością powstania szkody na skutek działań osób trzecich, a w 

przypadku wystąpienia takiej szkody naprawienia jej i usunięcia ewentualnych jej 

skutków.  



 

 

 

 

c) Zgłoszenia Zamawiającemu robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających w sposób 

i terminie umożliwiającym sprawdzenie prawidłowości ich wykonania. Zgłoszenia takiego 

Wykonawca dokona wpisem do dziennika budowy. 

d) Przyjęcia do wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych zleconych przez 

Zamawiającego, przy czym przystąpienie do wykonania takich robót może nastąpić na 

podstawie aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego w oparciu o obustronnie 

podpisany protokół prac koniecznych do prawidłowej realizacji Inwestycji.  

e) Sprawdzenia i potwierdzenia przez upoważnionego pracownika wagi każdego 

podnoszonego elementu i możliwości sprzętu dźwigowego przed przystąpieniem do prac 

dźwigowych. 

f) Dokonania rozruchów technicznych, mechanicznych i technologicznych urządzeń  

i instalacji.  

g) Wykonania prób i badań wymaganych przepisami lub dokumentacją producentów.  

h) Dla instalacji i urządzeń podlegających odbiorowi DT - wykonania kompletnej 

dokumentacji odbiorowej, przeprowadzenia odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego  

i przekazania dokumentów odbiorowych Zamawiającemu.  

i) Zgłoszenia zakończenia wykonania Inwestycji oraz gotowości do odbioru końcowego 

wpisem do dziennika budowy oraz przeprowadzenia czynności rozruchowych wszelkich 

urządzeń i instalacji, a także przekazania instrukcji eksploatacji. 

j) Gromadzenia i przechowywania do czasu odbioru końcowego wszystkich świadectw  

i certyfikatów zastosowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań, pomiarów  

i kontroli oraz innych niezbędnych dokumentów - dokumenty te wraz z wykazem, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego lub wcześniej na  

życzenie Zamawiającego. 

3.4. Wykonawca na etapie powykonawczym zobowiązany jest  

w szczególności do: 

a) Przekazania, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru końcowego, kompletnej 

dokumentacji powykonawczej, zgodnej z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane. 

b) Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, tzn. przygotowanie 

przekazanego przez Zamawiającego terenu budowy oraz składowanie wszelkich 

materiałów   i urządzeń zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami ochrony środowiska, 

a po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, uprzątnięcie terenu i pozostawienie go  

w stanie zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz przywrócenie terenów przyległych 

do stanów sprzed realizacji.     

c) Dokonania rozruchów technicznych, prób i badań wymaganych przepisami, odbiorów,                   

i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

d) Sporządzenia dokumentacji odbiorowej, poszczególnych rodzajów robót, oraz niezbędnej 

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedmiotu umowy. 

e) Współdziałania z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

f) Dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego robót: 

 Oświadczenia Kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu z Dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami, niniejszą Umową, pozwoleniem na budowę,  



  

 Oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

 Oświadczenia o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

 Protokołu badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 

 Protokołu z odbiorów technicznych robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej, 

 Projektu budowlanego/wykonawczego uwzględniającego dokonane zmiany w trakcie 

budowy, 

 Zestawienia wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 

wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Karty gwarancyjnej robót, 

 Kart gwarancyjnych producentów urządzeń, 

 Innych dokumentów wynikających ze szczegółowych specyfikacji technicznych projektu 

warunkujących odbiór końcowy i oddanie Przedmiotu Umowy do użytku. 

3.5 Wykonawca na każdym etapie realizacji Inwestycji zobowiązany jest w szczególności do: 

a) Dostarczenia materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji Inwestycji. Całość 

materiałów koniecznych do wykonania Inwestycji dostarcza Wykonawca, który jest 

jednocześnie odpowiedzialny za ich jakość i odbiór ilościowy. Cena materiałów i kosztów 

używania urządzeń i maszyn koniecznych do wykonania Inwestycji oraz koszty 

transportu, energii elektrycznej i wszelkie inne koszty konieczne do wykonania Inwestycji 

zawarte są w wynagrodzeniu należnym Wykonawcy za wykonanie niniejszej Umowy, 

dokładnie opisanej w § 17.1.  

b) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami prawa, niniejszą Umową oraz 

zaleceniami Zamawiającego. 

c) Wykonania Inwestycji zgodnie z Projektem, zasadami wiedzy technicznej, warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, instrukcjami 

producentów, warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę oraz zgodnie  

z przepisami prawa i poleceniami Zamawiającego. 

d) Działania w dobrej wierze, przy zachowaniu należytej staranności, w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.  

e) Zatrudniania do realizacji Przedmiotu Umowy jedynie osób posiadających stosowne 

kwalifikacje (zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów) i doświadczenie. 

f) Rozwiązywania wszelkich problemów natury technicznej i organizacyjnej  

w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego.  

g) Pełnienia funkcji zarządzającej, nadzorującej oraz koordynującej w odniesieniu do 

Podwykonawców, uczestniczących bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji, a 

także regularnej realizacji zobowiązań w stosunku do Podwykonawców, swoich i ich 

Dostawców – zgodnie z warunkami umów z nimi zawartych. 

h) Pełnienia funkcji koordynującej w stosunku do Wykonawców Zamawiającego, 

Dostawców Zamawiającego oraz wszystkich innych podmiotów uczestniczących 

bezpośrednio lub pośrednio w realizacji Inwestycji.  

i) Prowadzenia robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na 

niej osób, zgodnie z wymogami przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska, sporządzenia 

zgodnie z wymogami prawa budowlanego i aktów wykonawczych planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz zabezpieczenie placu budowy, w zakresie działalności swojej i 



 

 

 

 

wszystkich podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z 

Zamawiającym, pod względem BHP i ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie, w tym wykonania obarierowań i ewentualnych rusztowań po zakończeniu  i 

przekazaniu stanu surowego otwartego, zatrudnienia pracowników posiadających 

przeszkolenie w zakresie BHP oraz aktualne badania lekarskie, a także do zaopatrzenia 

pracowników i innych osób wykonujących przedmiot umowy na innej podstawie aniżeli 

stosunek pracy w wymagane prawem środki ochrony osobistej. 

j) Zapewnienia odpowiednich środków celem zabezpieczenia terenu budowy przed 

szkodami spowodowanymi czynnikami pogodowymi, pożarem oraz innymi 

okolicznościami o charakterze nadzwyczajnym, a także do niezwłocznego usuwania 

tychże szkód.  

k) Zapewnienia pomocy lekarskiej w nagłych wypadkach. 

l) Niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wykrytym błędzie  

w dokumentacji projektowej lub technicznej, pominięciu lub wadzie, a także do 

niezwłocznego usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego. 

m) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych oraz 

zabezpieczenia (dozór) mienia swojego i wszystkich Podwykonawców, w tym także 

związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym, znajdującego się na placu budowy. 

n) Zapewnienia oświetlenia, ustawianie ogrodzenia i znaków ostrzegawczych w celu 

zabezpieczenia robót i zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim.  

o) Umożliwienia w każdym czasie dostępu Zamawiającemu i podmiotom go 

reprezentującym na teren budowy w celu kontroli wykonywanych prac. 

p) Stosowania przy wykonaniu Inwestycji materiałów odpowiedniej jakości, zgodnej  

z Dokumentacją projektową i kartą uzgodnień materiałowych, posiadających 

odpowiednie atesty i/lub certyfikaty, spełniających wymagania określone w ustawie  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881)  

i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Zamiana materiałów może 

nastąpić wyłącznie za uprzednią i pisemną zgodą Zamawiającego w uzasadnionych 

przypadkach, po dokonaniu analizy technicznej i finansowej. 

q) Używania sprzętu i narzędzi w należytym stanie technicznym i posiadającego wszystkie 

wymagane świadectwa, pozwolenia i dopuszczenia.  

r) Realizowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

w zakresie ochrony środowiska i ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody  

w środowisku, będące następstwem działań, za które ponosi odpowiedzialność.  

s) Dostarczenia, na żądanie Zamawiającego, niezbędnych wyników badań, prób i sprawdzeń 

materiałów stosowanych w trakcie wykonania Przedmiotu Umowy, w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego, co do ich jakości lub przydatności.  

t) Dostarczenia do dnia odbioru końcowego Inwestycji, a także na każde żądanie 

Zamawiającego w takcie realizacji Inwestycji, wszystkich atestów, certyfikatów i 

świadectw dopuszczenia dla stosowanych materiałów i technologii wykorzystanych w 

czasie realizacji Inwestycji. 

u) Utrzymania porządku na placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 

egzekwowania utrzymywania ładu i porządku na placu budowy od wszystkich 

Podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z Zamawiającym. 



  

v) Gromadzenia wszelkich materiałów odpadowych w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego i systematycznego ich utylizowania w sposób zgodny  

z obowiązującymi przepisami prawa na własny koszt oraz egzekwowania tego obowiązku 

od wszystkich podwykonawców, w tym także związanych umową bezpośrednio z 

Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich zapisów 

do umów zawieranych przez niego z Osobami trzecimi, umożliwiających Wykonawcy 

wypełnienie zobowiązań, o których mowa w literze s) oraz u)  powyżej.  

w) Pokrycia wszelkich opłat związanych z poborem wody i energii elektrycznej dla 

prowadzenia i realizacji Inwestycji. 

x) Bezzwłocznego telefonicznego zgłoszenia Zamawiającemu wszelkich awarii  

i wypadków zaistniałych na terenie budowy, jak też pisemne zgłaszanie  

o okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminy realizacji Inwestycji. 

y) Przyjęcia do wiadomości oraz wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego dotyczących 

sposobu prowadzenia oraz jakości i prawidłowości wykonania wszystkich prac 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

y) Wykonywania prac geodezyjnych oraz innych niezbędnych do przygotowania, realizacji i 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie Obiektu.  

 

§ 4. 

Podwykonawcy 

 

4.1 Wykonawca może zatrudnić Podwykonawców dla wykonania części prac objętych 

niniejszą Umową przy zachowaniu procedury określonej poniżej: 

4.1.1 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór umowy z Podwykonawcą 

oraz listę podwykonawców obejmujących przewidziany w harmonogramie etap robót. 

Projekty umów będą kompletne, tj. zawierać będą wszystkie wymagane zapisy, w 

szczególności dotyczące terminów  i warunków płatności – bez ceny usługi.  

4.1.2 Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych od przedstawienia mu na piśmie przez 

Wykonawcę proponowanego Podwykonawcy oraz zakresu prac, które miałyby zostać 

podzlecone temu Podwykonawcy, wyrazi na piśmie akceptację co do osoby 

Podwykonawcy lub jej brak.  Zamawiający przy wyborze Podwykonawcy będzie kierował 

się oceną merytoryczną przygotowania Podwykonawcy do realizacji poszczególnych prac.  

4.1.3 Wybór Podwykonawcy z pominięciem procedury, o której mowa w punkcie 4.1.1. i nast., 

skutkował będzie nieważnością w stosunku do Zamawiającego. Wydanie zgody przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań umownych wobec 

Zamawiającego. 

4.1.4 Ewentualne późniejsze zmiany, uzupełnienia, aneksy do umów z Podwykonawcami 

wymagają zachowania opisanej wyżej procedury akceptacji przez Zamawiającego. 

4.2 Za działania lub zaniechania zatrudnionych Podwykonawców Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego pełną odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 

4.3 Zamawiającemu przysługują wobec Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę 

takie same prawa kontroli, jakie przysługują mu zgodnie z Umową wobec Wykonawcy, z 

wyłączeniem uprawnienia do zmiany zakresu prac wykonywanych przez Podwykonawcę. 



 

 

 

 

4.4 Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich powyższych zobowiązań do 

umowy zawieranej z Podwykonawcą. 

4.5 Wykonawca zobowiązuje się, iż wskutek zawarcia umowy  

z Podwykonawcami nie powstaną żadne zasadne roszczenia Podwykonawców wobec 

Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego 

 

5.1 Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) Dostarczania Wykonawcy wytycznych programowo-funkcjonalnych i architektonicznych , 

a w szczególności: 

-   programu użytkowego 

-   koncepcji architektonicznej z częścią opisowa i graficzną, 

-   projektu technologii produkcji, 

b)       Materiałów wyjściowych do wykonania zadania a w szczególności: 

       -  warunków technicznych dotyczących zaopatrzenia inwestycji w media, 

          1.  Pismo TAURON DYSTRYBUCJA z 2016.02.03 ,  Nr warunków 

               WP/056267/2015/O08R02. 

          2.  Pismo Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu z dn. 24.11.2015r  

               Znak:  3100/0000014058/00001/2015/00000 

          3.  Pismo ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W MYSZKOWIE 

                Z dnia 10.05.2016r Nr  DT/491/16 

       -  zgoda na lokalizację dwóch zjazdów publicznych na teren inwestycji z drogi miejskiej  

          złożonej z działek 10241/8 oraz 368/21. 

       -  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania terenu, 

       -  mapę do celów projektowych 

       -  opinię geotechniczną, 

       -  pismo Burmistrza Miasta Myszkowa NU.6724.4.11.2016.JD dot. zgodności zamierzenia 

          Inwestycyjnego z Planem Miejscowym, 

       -  projektu budowlanego instalacji odpylania i wentylacji hali jako opracowania do 

          dołączenia do PROJEKTU BUDOWLANEGO w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na  

          budowę 

       -  pismo Urzędu Miasta Myszkowa  dot. Braku konieczności uzyskania dla  

          Planowanej inwestycji  „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” 

c) Sprawowania kontroli nad sporządzeniem przez Wykonawcę, jego Podwykonawców i 

Dostawców dokumentacji projektowej, organizacji zaplecza budowy, technologii i 

organizacji montażu, odpowiednich projektów warsztatowych i innych niezbędnych 

projektów dla realizacji Inwestycji, oraz ich zatwierdzenia. 

d) Zatwierdzania list potencjalnych Podwykonawców. 

e) Sprawowania stałego nadzoru inwestorskiego pod względem merytorycznym, 

technicznym i organizacyjnym nad przebiegiem realizacji inwestycji. 

f) Terminowego dokonywania wszelkich płatności wynikających z niniejszej Umowy. 

g) Uczestnictwa w odbiorze końcowym Obiektu. 



  

 

§ 6. 

Harmonogram wykonania Przedmiotu Umowy 

 

6.1 Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

6.2 Wykonawca przystąpi do wykonania Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 3 dni 

od daty przekazania mu terenu budowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

Przedmiotu Umowy w terminie do 15 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

6.3 W przypadku przekroczenia któregoś z terminów realizacji Inwestycji określonych w 

załączniku nr 2, Strona, która uzyskała informację o opóźnieniu niezwłocznie poinformuje 

o tym pisemnie drugą Stronę. Za niedotrzymane terminów realizacji objętych 

harmonogramem, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości wynikającej z § 18, z 

zastrzeżeniem postanowień pkt 6.4. 

6.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów  wykonania 

Przedmiotu Umowy określonych w harmonogramie, spowodowane: 

a) Nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie terenu budowy, 

b) Nieprzekazaniem przez Zamawiającego w terminie niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

Inwestycji, 

c) Wystąpieniem przerw w dostawie energii, 

d) Zaistnieniem warunków atmosferycznych niesprzyjających wykonaniu robót objętych 

Umową, 

e) Zaistnieniem konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych, 

f) Działaniem siły wyższej, 

g) Zaistnieniem innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających 

terminowe rozpoczęcie lub zakończenie prac. 

 

§ 7. 

Dokumentacja projektowa 

 

7.1 Wykonawca, dla celów realizacji Przedmiotu Umowy przekaże Zamawiającemu  

następującą Dokumentację projektową: 

a) Projekt budowlany posiadający wszelkie niezbędne uzgodnienia i dopuszczenia wraz z 

prawomocnym Pozwoleniem na Budowę w wersji:  

-    papierowej z oryginalnymi pieczątkami wydającego Decyzję o pozwoleniu na budowę.             

     w dwóch egzemplarzach 

-   elektronicznej w jednym egzemplarzu na nośniku CD (pliki w formacie pdf) 

b) Projekt wykonawczy zawierający niezbędne rozwiązania techniczne, specyfikacje 

materiałowe, wykazy urządzeń, wraz z informacjami od ich producenta oraz wszelkie 

inne dane dla spełnienia wymogu kompletności projektu dla celu, któremu ma służyć w 

wersji: 

-    papierowej z oryginalnymi pieczątkami wydającego Decyzję o pozwoleniu na budowę.             

     w dwóch egzemplarzach 



 

 

 

 

-   elektronicznej w jednym egzemplarzu na nośniku CD (pliki w formacie pdf) 

7.2 Miejscem odbiorów Dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

7.3 Wykonawca ma prawo zaproponować wprowadzenie zmian do Dokumentacji 

projektowej wyłącznie w przypadku wykazania wady rozwiązania technicznego w niej 

zawartej, wykluczającej możliwość realizacji danego elementu. 

7.4 Dodatkowa dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę,  

a w szczególności projekt organizacji zaplecza budowy, projekt BiOZ, projekty technologii 

i organizacji montażu, projekty warsztatowe i inne dokumenty niezbędne dla wykonania 

Umowy będą przekazywane przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę, jego 

Podwykonawców lub Dostawców, nie zwalnia Wykonawcy z pełnej odpowiedzialności za 

wady tej dokumentacji i jej zastosowanie. Zamawiający nabywa autorskie prawa 

majątkowe do wskazanej dokumentacji na zasadach określonych w § 16. 

7.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji Inwestycji.  

7.6 Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt powykonawczy na 7 dni 

roboczych przed terminem odbioru końcowego Obiektu. 

 

§ 8. 

Odbiory prac  

 

8.1 Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o odbiorach częściowych 

poszczególnych etapów prac i o odbiorze końcowym. 

8.2 Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, potwierdzi otrzymanie 

zawiadomienia, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszego paragrafu.  

8.3 Częściowe odbiory robót objętych Przedmiotem Umowy będą następować w ciągu 3 dni 

roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o 

zakończeniu danego etapu robót lub całości prac i gotowości odbioru, chyba że Strony na 

piśmie uzgodnią inny termin.  

8.4 Odbiory będą dokonywane w obecności przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

8.5 Z czynności odbioru częściowego Strony sporządzą protokół odbioru częściowego, w 

którym określą datę odbioru częściowego, zakres robót, które zostały wykonane w 

ramach danego etapu, ewentualne wady lub usterki stwierdzone podczas odbioru oraz 

termin ich usunięcia.  

8.6 W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego wad lub usterek, Strony 

wyznaczą kolejny termin odbioru, uwzględniając czas niezbędny Wykonawcy na ich 

usunięcie. Z kolejnego odbioru Strony sporządzą kolejny protokół. 

8.7 Po zakończeniu całości robót budowlanych przez Wykonawcę, Strony sporządzą protokół 

odbioru końcowego, o treści określonej w pkt. 8.5. niniejszego paragrafu. Postanowienia 

pkt 8.6. stosuje się odpowiednio.  

8.8 Przed upływem okresu gwarancji wykonanych robót budowlanych Strony dokonają 

sprawdzenia ich stanu zgodnie z postanowieniami dokumentu gwarancyjnego 

stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 



  

§ 8a. 

Procedura zgłaszania wad i usterek oraz potwierdzania ich usunięcia 

 

8a.1 Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, a także w czasie 

trwania okresu gwarancji lub rękojmi, bez względu na czas wykrycia, ma prawo zgłosić 

Wykonawcy występowanie wady bądź usterki elementu wykonanego lub znajdującego 

się w fazie wykonawstwa. Zgłoszenie wady bądź usterki stwierdzonej w czasie trwania 

Umowy może wstrzymać procedurę odbioru częściowego, końcowego lub odbioru 

dostawy. 

8a.2 Zamawiający sporządza protokół wystąpienia wady bądź usterki, opisując jej istotę i 

podając sposób jej usunięcia lub zminimalizowania skutków oraz termin usunięcia. Wady 

niemożliwe do usunięcia będą kwalifikowane jako trwałe i mogą, według uznania 

Zamawiającego, zostać uwzględnione w protokole odbioru końcowego jako element 

obniżający wartość Przedmiotu Umowy. 

8a.3 Wykonawca  dokona usunięcia wad lub usterek bezzwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni od daty ich wystąpienia, chyba że ich usuniecie we wskazanym terminie ze 

względów technicznych nie będzie możliwe. W takim przypadku Strony uzgodnią na 

piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę.  

8a.4 Wykonawca po usunięciu wady bądź usterki zawiadomi Zamawiającego. Zamawiający  w 

ciągu trzech dni dokona kontroli i potwierdzenia usunięcia wady bądź usterki, 

uzupełniając protokół sporządzony na okoliczność jej powstania. Kopie protokołu zostaną 

przekazane Wykonawcy. 

8a.5 W przypadku, gdy stwierdzenie wady lub usterki nastąpi w okresie gwarancyjnym, a 

postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w sprzeczności z warunkami gwarancji 

określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej Umowy, do takich wad lub usterek 

zastosowanie będą mieć postanowienia gwarancji.    

 

 

§ 9. 

Sprawozdawczość 

 

9.1 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu raportów 

dotyczących stanu zaawansowania prowadzonych prac. Raporty te powinny być 

sporządzane jeden raz w miesiącu, według stanu prac na 20-tego dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego i przedstawione na naradzie roboczej, która odbędzie się pomiędzy 20-

tym a 25-tym dniem każdego miesiąca.  

9.2 Uwagi Zamawiającego do raportu powinny zostać wprowadzone do jego treści 

bezpośrednio w trakcie narady roboczej. 

9.3 Raport powinien obejmować następujące dane: 

a) Informacje dotyczące zaawansowania realizacji Przedmiotu Umowy i realizacji Inwestycji 

z wyszczególnieniem prac wykonywanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej 

Umowy oraz prac wykonywanych przez Podwykonawców na podstawie zawartych z nimi 

umów, jak również robót Wykonawców i Dostawców bezpośrednich Zamawiającego w 

kontekście skoordynowania ich z pracami Wykonawcy,   



 

 

 

 

b) Informacje dotyczące jakości wykonywanych robót, 

c) W przypadku opóźnienia realizacji Inwestycji -  określenie przyczyn i konsekwencji 

opóźnień oraz działań, jakie zostały lub będą podjęte w celu likwidacji opóźnienia, 

d) Inne okoliczności o istotnym znaczeniu dla wykonania Inwestycji. 

9.4 Niezależnie od obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu okresowych 

raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron jest zobowiązana do 

bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wszelkich istotnych zdarzeniach, 

mogących mieć wpływ na terminową i zgodną z Umową oraz obowiązującymi przepisami 

realizację Inwestycji. 

 

§ 10. 

Wymiana informacji pomiędzy Stronami. 

 

10.1  Wszelkie informacje pomiędzy Stronami będą przekazywane pisemnie za pomocą listów 

poleconych, pocztą kurierską lub poprzez posłańca, w każdym przypadku, za 

potwierdzeniem odbioru, a w przypadkach niecierpiących zwłoki wyprzedzająco faksem 

lub pocztą elektroniczną na adresy do korespondencji wskazane przez Strony w pkt 10.2 

poniżej. Informacje wysłane faksem lub pocztą elektroniczną powinny być w tym samym 

dniu lub następnym dniu roboczym wysłane, w każdym przypadku za potwierdzeniem 

odbioru, listem poleconym, pocztą kurierską lub przez posłańca.  

10.2  Strony ustalają następujące adresy korespondencyjne: 

a) Dla Zamawianego:  

adres korespondencyjny: PPHU MARCUS, 42-300 Myszków, Ul. Partyzantów 4 

email: ………………………………………………. 

faks: ……………………………………………………. 

b) Dla Wykonawcy:  

adres korespondencyjny: […] 

email: […] 

faks […] 

10.3 Informacje uważa się za doręczone: 

a) W przypadku informacji wysłanych listem poleconym, pocztą kurierską lub posłańcem (w 

każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru) – w dniu odebrania danej przesyłki przez 

adresata,  

b) W przypadku informacji wysłanych faksem lub pocztą elektroniczną, których otrzymanie 

zostało potwierdzone faksem lub pocztą elektroniczną – w dniu otrzymania przez Stronę, 

która wysłała te informacje potwierdzenia ich otrzymania przez drugą Stronę. Strona, 

która otrzymała korespondencję mailowo lub faksem zobowiązana jest niezwłocznie 

potwierdzić drugiej Stronie odbiór korespondencji. 

10.4  Osobami upoważnionymi do kontaktów dla celów związanych z realizacją niniejszej 

Umowy są: 

a) Ze strony Zamawiającego: (…. ), tel.: (… ), email: (…) 

b) Ze strony Wykonawcy: […], tel. […], email: […] 

10.5 O zmianie danych objętych pkt 10.2 lub 10.4 należy poinformować drugą Stronę 

niezwłocznie. W przypadku braku powiadomienia, pisma wysłane na dotychczasowy 



  

adres lub do osoby wskazanej w pkt 10.4. będą uważane za skutecznie doręczone. 

Zmiana wskazanych danych nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 11. 

Udział Zamawiającego w rozmowach i negocjacjach prowadzonych przez Wykonawcę 

    

11. 1  Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w rozmowach i negocjacjach dotyczących 

Przedmiotu Umowy prowadzonych przez Wykonawcę w sprawach kluczowych 

dotyczących technologii, zakresu i organizacji robót Podwykonawców - z wyjątkiem 

negocjacji handlowych. 

11.2  Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanych rozmowach 

lub negocjacjach z osobami trzecimi, nie później niż 5 dni przed datą planowanych 

rozmów lub negocjacji (lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jeżeli Strony 

postanowią o skróceniu lub wydłużeniu powyższego 5-dniowego terminu) i umożliwić 

Zamawiającemu udział w tych rozmowach lub negocjacjach. 

 

§ 12. 

Kontrola sprawowana przez Zamawiającego 

 

12.1 Zamawiający ma prawo kontrolować przy pomocy upoważnionych przez siebie osób 

prace wykonywane przez Wykonawcę i jego Podwykonawców.  

12.2 W trakcie przeprowadzanej kontroli Zamawiający dołoży starań, aby ograniczyć mogące 

wystąpić z tego powodu ewentualne utrudnienia w pracy Wykonawcy. 

12.3 Wykonawca umożliwi upoważnionym osobom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, znajdujących się w posiadaniu 

Wykonawcy. Osoba upoważniona do kontroli winna okazać pełnomocnictwo podpisane 

przez Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Prace dodatkowe. Zmiana zakresu prac 

 

13.1 Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek prac wykraczających 

poza zakres Przedmiotu Umowy bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody 

Zamawiającego określającej zakres prac dodatkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich 

wykonania. Wyjątek stanowią prace dodatkowe, których zaniechanie może zagrozić 

utratą zdrowia, życia lub katastrofą budowlaną.  

13.2 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o konieczności wykonania 

prac wykraczających poza zakres Przedmiotu Umowy przedstawiając przyczyny ich 

wystąpienia oraz konsekwencje ich zaniechania.  

13.3 Prace wykraczające poza zakres Przedmiotu Umowy wymagają sporządzenia Protokołu 

konieczności oraz zawarcia pomiędzy Stronami aneksu do Umowy lub odrębnej umowy. 

W przypadku braku możliwości uzgodnienia przez Strony warunków aneksu lub umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia realizacji tych prac innemu podmiotowi. 



 

 

 

 

13.4 Zamawiający może w każdym czasie zmienić zakres prac Wykonawcy, wyłączając z 

uzgodnionego zakresu prace określonego rodzaju. Wartość prac wyłączonych przez 

Zamawiającego z Przedmiotu Umowy nie może przekraczać 50% wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 17.1 

Umowy.  

 

§ 14. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

14.1 Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie obowiązków objętych Przedmiotem 

Umowy, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie za : 

a) Terminową realizację Inwestycji (w szczególności za zakończenie realizacji Inwestycji w 

terminie), 

b) Prawidłowe rozliczenie finansowe, a szczególnie realizację płatności,  

z Podwykonawcami i Dostawcami, w tym za nieistnienie wobec Zamawiającego 

zasadnych roszczeń Podwykonawców zatrudnionych przez Wykonawcę i jego 

Dostawców,  

c) Wady i usterki Obiektu, 

d) Usunięcie wad i usterek Obiektu ujawnionych w protokole odbioru końcowego Obiektu, 

jak też w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

zgłoszonych wad  lub usterek w terminie, Zamawiający może usunąć wadę lub usterkę 

we własnym zakresie lub z pomocą osób trzecich, a koszty jej usunięcia potrącić z 

wynagrodzenia Wykonawcy. Usuniecie usterek przez Zamawiającego lub osoby trzecie 

nastąpi nie tylko na koszt, ale i na ryzyko Wykonawcy. Za nieterminowe usunięcie wady 

lub usterki Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, zgodnie z § 18, 

niezależnie od tego czy wada lub usterka została usunięta przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. 

14.2 Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności określonej w pkt 14.1 tylko wtedy, 

jeżeli udowodni, iż nienależyte wykonanie Umowy jest wynikiem: 

a) Siły wyższej, lub 

b) Działania przez Wykonawcę zgodnie z pisemnym poleceniem Zamawiającego, jeżeli 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji takiego polecenia Zamawiającego wskazał 

Zamawiającemu na piśmie, iż spowoduje to nieprawidłową realizację Inwestycji i wyjaśnił 

na piśmie ryzyka związane z wykonaniem przez Wykonawcę polecenia, a pomimo to 

Zamawiający pisemnie podtrzymał swoje polecenie, lub 

c) Działania osób trzecich, jeżeli działaniom tym oraz ich skutkom Wykonawca nie mógł 

zapobiec przy dochowaniu należytej staranności, a ponadto poinformował 

Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności niezwłocznie po ich zaistnieniu. Za osoby 

trzecie nie uznaje się Podwykonawców, Dostawców oraz innych osób działających na 

rzecz Wykonawcy. 

14.3 W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami wobec 

Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw, za których powstanie odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, Wykonawca pokryje kierowane przeciwko Zamawiającemu 

roszczenia i poniesie wszelkie wynikające stąd koszty. 



  

 

§ 14a. 

Gwarancja jakości 

 

14a.1  Wykonawca udziela Zamawiającemu bezpłatnej gwarancji jakości zarówno na 

poszczególne świadczenia wchodzące w zakres Umowy, jak również na całą Inwestycję na 

okres […] miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego Obiektu.  

14a.2 Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu w przypadku stwierdzenia podczas odbioru 

gwarancyjnego usterek o okres od daty zawiadomienia o usterce Wykonawcy do daty 

protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wymiany 

poszczególnych elementów wykonanych w ramach Inwestycji, okres gwarancji w 

odniesieniu do nich biegnie na nowo. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 

zgłaszania Wykonawcy wykrytych wad.  

14a.3  Szczegółowy zakres odpowiedzialności Wykonawcy za wady oraz tryb zgłaszania i 

usuwania wad określa Karta Gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

 

§ 15. 

Ubezpieczenia 

 

15.1 Przez cały okres obowiązywania Umowy oraz w okresie obowiązywania gwarancji 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać określone poniżej umowy ubezpieczenia swego 

przedsiębiorstwa oraz zapewnić posiadanie analogicznych umów przez zaangażowanych 

przez siebie Podwykonawców w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich 

zadań: 

a) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone Zamawiającemu i 

osobom trzecim,  

b) Wymagane prawem ubezpieczenia pracownicze wszystkich osób biorących udział 

w realizacji Umowy,  

c) Ubezpieczenia majątkowe materiałów i sprzętu, w tym obiektów zaplecza placu budowy,  

d) Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów,   

15.2 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich osób biorących udział 

w realizacji Umowy (tzw. NNW Pracodawcy) na kwotę nie niższą niż 200.000,00 zł 

(słownie: dwieście tysięcy złotych). Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

powinno obejmować wszelkie szkody, jakie Wykonawca może wyrządzić Zamawiającemu 

i osobom trzecim, podczas bądź w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, przy 

czym suma ubezpieczenia winna wynosić nie mniej iż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy 

miliony złotych) za wszystkie przypadki szkody. 

15.3 Zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia na określoną powyżej kwotę nie 

zmniejsza zakresu jego odpowiedzialności wobec Zamawiającego oraz wszelkich osób 

trzecich. 

15.4 Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia, że wszystkie osoby 

zaangażowane przy wykonywaniu prac objętych niniejszą Umową będą posiadały 



 

 

 

 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie to pozostanie 

ważne na czas ich pracy przy realizacji Umowy.  

15.5 Wykonawca gwarantuje, że żadna osoba i żaden sprzęt nieposiadające wymaganych 

ubezpieczeń nie będą brały udziału i nie będą użyte do realizacji niniejszej Umowy. 

15.6 W przypadku przedłużenia wykonywania Umowy, Wykonawca uzyska odpowiednie 

przedłużenie polis ubezpieczeniowych.  

15.7 Kopie polis Wykonawcy wraz z kopią ogólnych warunków ubezpieczeń stanowią załącznik 

nr 4 do Umowy.  

 

§ 16. 

Prawa autorskie do dokumentacji dodatkowej 

 

16.1 W przypadku powstania dodatkowej dokumentacji projektowej opisanej w § 7.3 

niniejszej Umowy, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji 

z chwilą jej zatwierdzenia, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. 

Wskutek nabycia autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa nieograniczone 

czasowo i terytorialnie prawo do korzystania i rozporządzania wskazaną dokumentacją 

na polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo do wykonywania autorskich praw 

zależnych. Prawo Zamawiającego obejmuje odpowiednio: 

a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową; 

b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

16.2 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania dowolnych zmian, modyfikacji 

lub przeróbek dokumentacji dodatkowej bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody 

Wykonawcy w tym zakresie, jak również do korzystania ze zmienionej, zmodyfikowanej 

lub przerobionej dokumentacji oraz rozporządzania nią. Wykonawca oświadcza, że w 

przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w dokumentacji 

dodatkowej i rozporządzania tak zmienioną dokumentacją, nie będzie występowała 

przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu. 

 

§ 17. 

Wynagrodzenie 

 

17.1 Za realizację Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, którego łączna kwota wynosić będzie […] zł (słownie: […]) + VAT. 

17.2 Kwota wskazana w pkt 17.1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i 

kompletne wykonanie robót, z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami i 



  

warunkami niniejszej Umowy oraz uregulowaniem wszystkich kosztów w tym, lecz nie 

wyłącznie, podatków, ceł, wydatków, kosztów ogólnych i zysku, poniesionych lub 

związanych z realizacją prac. Wynagrodzenie obejmuje również wszelkie inne koszty 

związane z pracami, których poniesienie jest konieczne, by doprowadzić te prace do 

stanu ukończenia możliwego do zaakceptowania przez Zamawiającego, nawet jeżeli 

wprost nie określono ich w Umowie. 

17.3 Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 17.1 niniejszego paragrafu, będzie 

następowała w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową.  

17.4 Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej lub końcowej jest 

podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego lub końcowego bez 

jakichkolwiek uwag, a w odniesieniu do faktury końcowej dodatkowo przekazanie 

Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów oraz spełnienie wszystkich 

wymagań niniejszej Umowy.  

17.5 Wykonawca załączy do faktury VAT wskazany w pkt 17.4 protokół odbioru oraz 

oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wszelkich 

wymagalnych należności na ich rzecz, o których mowa w pkt 17.6 poniżej. W przypadku 

braku niezbędnych dokumentów, które powinny być załączone do faktury, termin 

płatności ulega przesunięciu o liczbę dni równą opóźnieniu w dostarczeniu dokumentów 

Zamawiającemu. 

17.6 W razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o uregulowaniu 

przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych należności na ich rzecz,  na wniosek 

Podwykonawców Zamawiający jest uprawniony do dokonania bezpośredniej płatności na 

ich rzecz. Wówczas Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do Podwykonawców w 

celu zweryfikowania stanu wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem nich. 

Dokonanie bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego będzie równoznaczne z 

uregulowaniem należności za dany etap robót wobec Wykonawcy. Ewentualna 

nadwyżka, pozostała po dokonaniu płatności bezpośrednich, zostanie wpłacona na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

17.7  Ostateczna faktura opiewająca na pozostałą do uregulowania część wynagrodzenia 

Wykonawcy zostanie przedłożona do zapłaty po dostarczeniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego pisemnego powiadomienia o ostatecznym odbiorze stwierdzającego, że 

Wykonawca dotrzymał wszystkich postanowień niniejszej Umowy i dostarczył 

Zamawiającemu oświadczenie podające łączną ostateczną kwotę Wynagrodzenia oraz 

stwierdzające, że kwota ta stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

całego zakresu prac objętych Umową. Wskazana ostateczna faktura będzie zawierać 

kompletne i szczegółowe zestawienie wszystkich faktur częściowych z podaniem ich 

numerów, dat, kwot netto i brutto, a także łączną wysokość kwot zapłaconych i 

przypadających do zapłaty. Ostateczna zapłata nie zwolni Wykonawcy z żadnych 

ciążących na nim zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  

17.8  Zamawiający nie zrealizuje ostatecznej płatności na rzecz Wykonawcy do momentu 

otrzymania od niego dokumentów (dowody przelewu) potwierdzających terminowe 

uregulowanie należności na rzecz wszystkich podmiotów mogących mieć roszczenia 

wynikające z dostarczania materiałów, robocizny lub innych usług w związku z 

wykonywaniem prac objętych Umową. W razie nieprzedłożenia wymaganych 



 

 

 

 

dokumentów, odpowiednie zastosowanie znajdzie procedura bezpośrednich płatności 

opisana w pkt. 17.6. Ponadto Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że żaden 

element majątku Zamawiającego, ani jego mienia wykorzystywanego w związku z 

realizacją Umowy nie jest obciążony jakimikolwiek nieuregulowanymi tytułami, 

obciążeniami, czy roszczeniami. Dalej, oświadczenie będzie stwierdzać, że wszystkie 

tytuły do majątku Zamawiającego, powstałe w związku  z realizacją Umowy, zostały w 

pełni zaspokojone.   

17.9 Kwoty wynagrodzenia będą każdorazowo płatne w terminie 30 dni od daty przyjęcia 

prawidłowej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z 

zastrzeżeniem postanowień § 22.3 i 22.4. Za datę zapłaty uważa się dzień przyjęcia przez 

bank Zamawiającego polecenia przelewu do realizacji. 

 

§ 18. 

Kary umowne 

 

18.1 Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie Umowy oraz dotrzymanie daty ukończenia 

każdego etapu, podanej w uzgodnionym Harmonogramie rzeczowo-finansowym 

(załącznik nr 2), będącej niezmienną i ostateczną datą ukończenia przezeń wszystkich 

prac etapu, łącznie ze sprzątaniem i wszelkimi pozycjami pozostałymi do zakończenia. Za 

każdy dzień przekroczenia terminów realizacji poszczególnych etapów Inwestycji 

określonych  w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Zamawiający ma prawo żądania 

od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% łącznej kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w pkt 17.1.  

18.2 Za każdy przypadek niewykonania lub/i nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

inny niż przekroczenie terminów realizacji Inwestycji, w tym za naruszenie obowiązku 

poufności, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 1,5% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w art. 

17.1. 

18.3 W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, będzie on zobowiązany do zapłacenia na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 10%  kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w art. 17.1. 

18.4  Kary umowne płatne będą każdorazowo w terminie 7 dni od otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty takiej kary. Zamawiający jest uprawniony i 

upoważniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

18.5 Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia zapłaty 

odszkodowania przekraczającego jej wysokość na zasadach ogólnych wynikających  z 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

§ 19. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

19.1  Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania Umowy zobowiązany jest wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 



  

ryczałtowego netto, o którym mowa w § 17.1 Umowy, co stanowi kwotę  […] zł (słownie: 

[…]). Zabezpieczenie według wyboru Wykonawcy może zostać wniesione w formie 

pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej. 

19.2 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie  gwarancji bankowej, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej Umowy bezwarunkową, 

nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową na kwotę wskazaną w pkt 

19.1, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Gwarancja zachowa ważność do 

upływu okresu gwarancyjnego.  

19.3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zabezpieczenie to będzie 

ulokowane na rachunku bankowym o numerze […] i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

19.4 W przypadku należytego wykonania Przedmiotu Umowy 70 % zabezpieczenia tj. kwota 

[…] zł zostanie zwrócona Wykonawcy lub zwolniona w ciągu 30 dni po końcowym 

bezusterkowym odbiorze robót, a pozostała część tj. 30 %, co stanowi kwotę […] zł 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, w 

przypadku niewystąpienia wad fizycznych w tym okresie. 

19.5 Termin ważności zabezpieczenia będzie wydłużony przez Wykonawcę, odpowiednio do 

15-go dnia po terminie zakończenia gwarancji lub do 15-go dnia po terminie usunięcia 

usterek stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym. Ta część zabezpieczenia zostanie 

potwierdzona do zwolnienia lub zwrotu nie późnej niż w 15-stym dniu po upływie okresu 

gwarancji.  

19.6 W przypadku nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie Umowy zostanie 

wykorzystane na pokrycie roszczeń z tytułu nienależycie wykonanych robót. Zamawiający 

może również skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gdy 

Wykonawca będzie uchylał się od spełnienia swoich obowiązków umownych. 

19.7 W sytuacji wystąpienia robót dodatkowych i zlecenia wykonania tych prac zgodnie z 

zapisami  niniejszej Umowy, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

proporcjonalnie ulegnie zmianie. 

 

§ 20. 

Zawieszenie wykonywania prac 

 

20.1  Zamawiający może w dowolnym momencie, drogą pisemnego powiadomienia 

wystosowanego do Wykonawcy, zawiesić wykonywanie przezeń całości lub dowolnej 

części prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy. Powiadomienie o zawieszeniu 

wykonywania prac określi datę zawieszenia i jego szacowany okres, przy czym 

poszczególne zawieszenie nie może trwać dłużej niż trzydzieści (30) kolejnych 

kalendarzowych dni, a łącznie okresy zawieszenia nie mogą przekroczyć 

dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych.  

20.2 Po otrzymaniu powiadomienia o zawieszeniu prac, Wykonawca bezzwłocznie wstrzyma 

dalsze ich wykonywanie we wskazanym przez Zamawiającego zakresie.  



 

 

 

 

20.3 W okresie zawieszenia Wykonawca zobowiązany jest dbać i chronić całość prac w toku 

oraz materiałów i/lub urządzeń, jakie posiada na miejscu realizacji Umowy, w tym 

dołożyć wszelkich starań, by spożytkować swe materiały, urządzenia i siłę roboczą w 

sposób, który obniży koszty związane z zawieszeniem.  

20.4 Zamawiający może w dowolnym momencie cofnąć zawieszenie wykonywania prac w 

pełnym lub cząstkowym zakresie wstrzymanej ich części drogą pisemnego 

powiadomienia wystosowanego do Wykonawcy. W powiadomieniu Zamawiający określi 

zakres i datę wejścia w życie cofnięcia zawieszenia, a Wykonawca przystąpi do realizacji 

prac, dla których zawieszenie zostanie cofnięte w dniu podanym w powiadomieniu o 

cofnięciu zawieszenia.  

20.5 Jeżeli Wykonawca uzna, że zawieszenie lub cofnięcie tego zawieszenia uzasadnia 

modyfikację warunków Umowy, postąpi on zgodnie z procedurą określoną w § 13.  

20.6  Wykonawca nie jest uprawiony do dochodzenia od Zamawiającego jakichkolwiek 

roszczeń z tytułu zawieszania realizacji Umowy lub cofnięcia zawieszenia realizacji, o ile 

obie Strony nie uzgodnią inaczej.  

 

§ 21. 

Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z powodów niezależnych od Wykonawcy 

 

21.1   Zamawiający  jest uprawniony w każdym czasie drogą pisemnego powiadomienia 

wystosowanego do Wykonawcy, wypowiedzieć dalszą realizację całości lub części prac 

objętych niniejszą Umową z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

21.2  W terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, o którym 

mowa w pkt 21.1, Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie 

stopnia zaawansowania poszczególnych prac wchodzących w zakres Umowy wraz z 

zestawieniem ich wartości według stanu na dzień otrzymania oświadczenia o 

wypowiedzeniu i przedłoży je Zamawiającemu. 

21.3  W terminie 30 dni od daty otrzymania zestawienia, o którym mowa w pkt 21.2 

Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i 

sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części wykonanego przedmiotu 

Umowy, a następie w oparciu o zestawienie i wycenę zawartą w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i 

przejęte prace. Protokół inwentaryzacji, o którym mowa powyżej, będzie stanowił 

podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Warunkiem jej zapłaty przez 

Zamawiającego jest spełnienie przez Wykonawcę wszelkich wymogów, o których mowa 

w § 17 niniejszej Umowy. 

21.4  Postanowienia pkt 21.2 i 21.3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania 

Umowy przez Strony za zgodnym porozumieniem. 

 

 

 

 § 22. 

 Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego  



  

 wskutek nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

  

22.1 Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z 

niniejszej Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego 

do zaniechania naruszeń w terminie 7 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do 

rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez skierowanie do 

Wykonawcy pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie.  

22.2 W przypadku wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 22.1 Zamawiający jest uprawniony 

do przejęcia w posiadanie Przedmiotu Umowy na placu budowy oraz dowolnej części lub 

całości materiałów znajdujących się na tymże placu oraz do dokończenia realizacji prac 

objętych Umową w dowolny sposób, jaki uzna za stosowny. Pozostałe warunki o 

charakterze technicznym dotyczące zaprzestania prac na skutek wypowiedzenia Umowy 

zostaną uzgodnione przez Strony. 

22.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego na mocy pkt 22.1, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do otrzymania od Zamawiającego jakichkolwiek 

dalszych płatności do momentu zakończenia przez Zamawiającego całości prac objętych 

Umową. Po ich ukończeniu i ostatecznym odbiorze Zamawiający ustali wysokość 

wszelkich kosztów poniesionych przezeń wskutek wypowiedzenia, w tym koszty 

dotyczące dokończenia prac, koszty prawne i wszelkie inne koszty wywołane 

wypowiedzeniem, a następnie potrąci je z wynagrodzeniem, jakie przysługiwało 

Wykonawcy w momencie wypowiedzenia Umowy w trybie pkt 22.1. 

22.4  Jeżeli łączne koszty wskazane w punkcie 22.3 przekroczą wysokość wynagrodzenia 

Wykonawcy pozostałego do zapłaty w momencie wypowiedzenia, Wykonawca, po 

otrzymaniu faktury, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, 

zapłaci Zamawiającemu kwotę, o jaką koszty przewyższą pozostałą część wynagrodzenia. 

22.5 Zamawiający jest uprawniony i upoważniony do kompensowania i potrącania z 

jakiejkolwiek kwoty nadwyżki należnej Wykonawcy wszystkich innych przysługujących 

Zamawiającemu odszkodowań za szkody poniesione przezeń wskutek naruszenia Umowy 

lub wydarzenia, które legło u podstaw wypowiedzenia, a także wskutek innych naruszeń 

warunków niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca pozostanie w pełni 

odpowiedzialny finansowo i prawnie za wszystkie tego rodzaju szkody poniesione przez 

Zamawiającego. 

 

§ 23. 

Informacje poufne 

 

23.1 Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane lub wykonane przez Wykonawcę w związku 

z realizacją niniejszej Umowy będą traktowane jako informacje poufne. Wykonawca 

zobowiązuje się do zachowania ich w bezwzględnej tajemnicy zarówno w okresie 

obowiązywania Umowy, jak również po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia przestrzegania zasad poufności przez wszystkie osoby, którymi posługuje się 

on przy realizacji Umowy.  

23.2 Obowiązek poufności, o którym mowa w pkt 23.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy: 

a) Informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 



 

 

 

 

b) Informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem 

niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne, bądź tajne lub ściśle 

tajne, 

c) Informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych 

klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

23.3 Obowiązek poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy również 

informacji, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego 

prawa, a tanze których konieczność ujawnienia wynika z orzeczenia sądu lub 

rozstrzygnięcia organu władzy publicznej. 

23.4 Informacje poufne mogą być ujawniane wyłącznie za wyrażoną wprost w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego i w sposób określony w tej 

zgodzie przez Zamawiającego. 

23.5 Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie wszystkich materiałów i dokumentów 

otrzymanych lub wykonanych w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

23.6 Wykonawca, jego pracownicy oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy nie są 

upoważnieni do sporządzania artykułów, filmów i fotografii o realizowanej Inwestycji i ich 

publikowania w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

23.7 Za naruszenie obowiązku poufności, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w 

wysokości określonej w § 18. 

 

 

§ 24. 

Siła wyższa 

 

24.1 Siła wyższa oznacza zdarzenie, którego nie można przewidzieć i które jest niezależne od 

działania Zamawiającego i Wykonawcy i którego przy zachowaniu należytej staranności 

nie można uniknąć ani mu zapobiec. 

24.2 Zdarzeniami Siły wyższej są między innymi: 

a) wojna i działania wojenne, 

b) rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, 

c) konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje oraz inne zarządzenia z tym związane wydane 

przez władze lokalne i państwowe, 

d) trzęsienia ziemi, powodzie. 

24.3 Zdarzeniami Siły wyższej nie będą uznane strajki i inne zdarzenia uniemożliwiające 

prowadzenie prac lub wyrządzające szkody spowodowane przez pracowników 

Wykonawcy i jego Podwykonawców. 

24.4 Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w 

ramach Umowy na skutek zaistnienia Siły wyższej, powiadomi o tym fakcie na piśmie 

drugą Stronę w okresie 5 dni roboczych od daty zaistnienia takiego zdarzenia określając 

to zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Przedmiotu Umowy. Strona, 

która przekazała drugiej Stronie takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze 

swoich zobowiązań lub dotrzymania terminu swoich zobowiązań tak długo jak będzie 



  

trwało to zdarzenie lub jego skutek. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań Stron 

będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia, o którym mowa wyżej. 

24.5 Strona dotknięta siłą wyższą podejmie stosowne starania w celu minimalizacji jej skutków 

i zrobi wszystko, co jest w jej mocy, by usunąć okoliczności Siły wyższej i bezzwłocznie 

przywrócić realizację Przedmiotu Umowy, kiedy tylko będzie to możliwe. 

24.6 Opóźnienie lub brak realizacji Przedmiotu Umowy spowodowane wystąpieniem zdarzenia 

Siły wyższej nie będzie stanowiło podstawy do: 

a) rozwiązania Umowy przez Wykonawcę, 

b) wniesienia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń lub dodatkowych kosztów 

poniesionych przez drugą Stronę. 

 

§ 25. 

Rozstrzyganie sporów. 

 

25.1  Wszelkie  spory wynikłe na tle niniejszej Umowy jej Strony będą starały się rozstrzygać 

polubownie poprzez negocjacje, a w przypadku braku porozumienia będą one 

poddawane pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.  

 

§ 26. 

Postanowienia końcowe 

 

26.1 Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne.  

b) Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

c) Załącznik nr 3 – Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy. 

d) Załącznik nr 4 – Polisy ubezpieczeniowe i ogólne warunki ubezpieczeń. 

e) Załącznik nr 5 – Wzór dokumentu gwarancji.  

26.2 Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie 

powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.  

W przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej 

Umowy Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia 

nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym postanowieniem, 

mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla Stron, o ile nie 

spowoduje to zmian istotnych warunków niniejszej Umowy. 

26.3 Brak ścisłego egzekwowania przez Stronę wykonania jakiegokolwiek obowiązku nie 

oznacza zrzeczenia się przez Stronę prawa do egzekwowania tego obowiązku  

w przyszłości, jak również podnoszenia z tego tytułu roszczeń odszkodowawczych. 

26.4 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

26.5 Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie niniejszej Umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

26.6 Wszelkie tytuły występujące w niniejszej Umowie mają charakter informacyjny  

i nie powinny wpływać na jego interpretację.  

26.7 Warunkiem wejścia w życie Umowy jest: 



 

 

 

 

a) Zawarcie przez Wykonawcę wymaganych ubezpieczeń zgodnie z § 15,  

b) Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z § 

19. 

26.8 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

W imieniu Zamawiającego:    W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1  

Dokumentacja koncepcyjna, Specyfikacje Techniczne  

 

 

Załącznik nr 2 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 

                         Wzór gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy 

 

stempel Banku 

 .................., dnia............ 

 

 

 nazwa i adres Beneficjenta 

 

Gwarancja należytego wykonania umowy nr ...... 

 

Zostaliśmy poinformowani, że w dniu ............ zawarli Państwo umowę nr ............ z firmą 

.......................................................... z siedzibą w .................., zwaną dalej „Wykonawcą”, na 

łączną kwotę wynagrodzenia brutto ............ 

 

W Umowie zastrzeżono, jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy, przedłożenie bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji 

bankowej w wysokości równej 5% wynagrodzenia brutto. 

 

W związku z powyższym Bank ............ niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje 

zapłacić każdą kwotę do wysokości zł ............ (słownie zł: ...................), na pierwsze Państwa 

pisemne żądanie zapłaty, wystosowane do wystawcy gwarancji z podaniem przyczyn roszczenia. 

 

Gwarancja zostanie automatycznie zmniejszona o kwotę każdej wypłaty dokonanej na rzecz 

Beneficjenta.  

 

Każde żądanie zapłaty wystawione przez Państwa na podstawie niniejszej gwarancji będzie przez 

nas przyjęte jako ostateczny dowód, że żądana kwota jest Państwu na podstawie niniejszej 

gwarancji należna, niezależnie od jakiegokolwiek sporu między Państwem a Wykonawcą tj. firmą 

.............................................  

Gwarancja wygasa, nawet jeżeli dokument niniejszy nie zostanie nam zwrócony w dniu ............, 

o ile przed upływem tego terminu nie zawiadomicie nas Państwo pisemnie, zgodnie z 

wymienionymi warunkami, o wystąpieniu Waszego roszczenia, bądź gdy wypłacimy pełną kwotę 

z gwarancji lub gdy zostaniemy zwolnieni ze zobowiązania wynikającego z treści gwarancji przed 

upływem jej terminu. 

Niniejszą gwarancję należy zwrócić, gdy tylko przestanie obowiązywać lub w przypadku 

należytego wykonania Umowy. 

Niniejsza gwarancja jest nieprzenoszalna.  

Gwarancja została sporządzona według prawa polskiego. 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej gwarancji stosuje się prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

 

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

 (stempel firmowy i podpisy za Bank) 



  

Załącznik nr 4 

Polisy ubezpieczeniowe i ogólne warunki ubezpieczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 5 

Wzór dokumentu gwarancji 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(Gwarancja jakości) 

 

Gwarantem jest _______________.  

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji są: 

1. Marek Bartoszek, występujący pod nazwą firmy P.P.H.U. Marcus, Marek Bartoszek, 

Ul.Graniczna 7A, 42-300 Myszków. 

  

 

§ 1. 

Przedmiot i okres gwarancji 

 

1. Na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej Gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji 

jakości na Przedmiot umowy nr […] z dnia […], w tym na roboty wykonane przez jego 

Podwykonawców (dalej: „Przedmiot Umowy”). 

2. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy,  

w szczególności, jeżeli Przedmiot Umowy został wykonany w sposób niezgodny  

z ogólnie uznanymi regułami techniki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową 

lub posiada wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność lub wady uniemożliwiające 

korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, za których powstanie 

odpowiedzialność ponosi Gwarant. 

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Przedmiotu Umowy spowodowanych: 

a) jego niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem lub użytkowaniem 

go w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

b) korzystaniem przez Zamawiającego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

c) przez czynniki zewnętrzne, w szczególności czynniki atmosferyczne, nieprawidłowe 

działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej. 

4. Okres udzielonej przez Gwaranta gwarancji wynosi […] miesięcy. Bieg okresu gwarancji 

rozpoczyna się z datą podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy.    

5. Okres gwarancyjny ulegnie przedłużeniu w przypadku stwierdzenia podczas odbioru 

pogwarancyjnego usterek o okres od daty zawiadomienia o usterce Gwaranta, do daty 

protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia przez Gwaranta.  

6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu gwarancji również po 

zakończeniu okresu gwarancyjnego pod warunkiem, że wykaże, iż wada Przedmiotu Umowy 

istniała się przed jego upływem.  

7. Ilekroć w postanowieniach niniejszej kary gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady” należy 

przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy na 

wolną od wad. 

 



  

 

§ 2. 

Tryb usunięcia wady 

 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający 

niezwłocznie poinformuje na piśmie Gwaranta o jej wystąpieniu.  

2. Gwarant niezwłocznie na piśmie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia wady. 

3. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie lub od daty 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

4. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty otrzymania wezwania lub od 

daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły) - chyba, że usunięcie 

wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta. W 

takim przypadku Strony ustalą na piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wady. 

5. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

Przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem znacznej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 

(o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w zawiadomieniu o wadzie) Gwarant 

zobowiązany jest: 

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania zawiadomienia o wadzie, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili 

otrzymania zawiadomienia o wadzie lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego (tryb awaryjny) - chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie 

niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Gwaranta. 

6. Usunięcie wady nastąpi w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot Umowy, chyba że 

istnieje możliwość usunięcia wad w punkcie serwisowym Gwaranta. Strony na piśmie ustalą 

miejsce usunięcia wady. 

7. W przypadku, gdy usunięcie wady nastąpić ma w miejscu, w którym znajduje się Przedmiot 

Umowy, Zamawiającemu zapewni Gwarantowi warunki pozwalające na usunięcie wady, w 

szczególności zapewni dostęp do miejsca, w którym znajduje się wadliwy Przedmiot Umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady ma nastąpić w punkcie serwisowym Gwaranta, Gwarant 

odbierze od Zamawiającego wadliwą część Przedmiotu Umowy. W takim przypadku terminy 

określone w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu rozpoczynają swój bieg  

z dniem odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy od Zamawiającego. Strony na piśmie 

ustalą dzień odbioru wadliwej części Przedmiotu Umowy. 

9. Gwarant ponosi odpowiedzialność za powierzoną mu w celu naprawy część Przedmiotu 

Umowy od chwili jej odbioru od Zamawiającemu do czasu zwrotu Zamawiającemu. Gwarant 

podczas transportu części Przedmiotu Umowy przeznaczonego do naprawy do serwisu 

zapewni jego zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Z czynności odbioru części Przedmiotu 

Umowy do naprawy przez Gwaranta oraz jego zwrotu Zamawiającemu, Strony sporządzą 



 

 

 

 

protokół, w którym oznaczą datę odbioru/zwrotu części Przedmiotu umowy oraz stan 

Przedmiotu Umowy. Protokół powinien zostać popisany przez przedstawicieli obu Stron. 

10. Po dokonaniu usunięcia wady Gwarant niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od daty 

naprawy, dostarczy naprawioną część Przedmiotu Umowy Zamawiającemu. Dokładny termin 

(datę, godzinę) dostarczenia naprawionego Przedmiotu Umowy Zamawiającemu Strony 

ustalą na piśmie.  

11. Zamawiający jest zobowiązany do odebrania naprawionego Przedmiotu umowy  

w uzgodnionym z Gwarantem terminie. W przypadku nie wykonania przez Zamawiającego  

obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim, Zamawiający poniesie koszty ponownego 

dostarczenia naprawionej części Przedmiotu Umowy. 

12. Usunięcie wad objętych gwarancją jest dokonywane bezpłatnie. Zamawiający nie ponosi 

także żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem części Przedmiotu Umowy 

podlegającego naprawie. Wszelkie koszty ponoszone są przez Gwaranta. 

13. Wszelkie wadliwe części Przedmiotu Umowy wymieniane będą na przez Gwaranta na 

fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie. 

14. Zamawiający jest uprawniony do wymiany wadliwej części Przedmiotu Umowy na wolny od 

wad w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada, która uniemożliwi 

prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy, a Gwarant uzna naprawę za niemożliwą 

do wykonania, 

b) jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji naprawa Przedmiotu Umowy dokonywana była 

dwukrotnie i w okresie tym wada wystąpi ponownie. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta zapłaty kary umownej z tytułu 

nieterminowego usunięcia wad lub nieterminowej wymiany części Przedmiotu Umowy, 

zgodnie z § 18 umowy.  

13. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tytułu nieterminowego 

usunięcia wad lub nieterminowej wymiany Przedmiotu Umowy w wysokości przewyższającej 

kwotę kary umownej, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

14. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Gwaranta odszkodowania z tytułu szkody, jakiej 

doznał Zamawiający lub osoby trzecie doznały na skutek wystąpienia wad Przedmiotu 

Umowy.  

 

§ 3. 

Przeglądy gwarancyjne 

 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Umowy odbywać się będą w ostatnim 

miesiącu każdego roku obowiązywania niniejszej gwarancji.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 



  

ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4. 

Komunikacja 

 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy Gwarantem a Zamawiającym wymaga zachowania formy 

pisemnej. 

2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) będzie 

uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub wiadomości e-mail 

zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu 

lub wiadomości e-mail listu potwierdzającego treść telefaksu lub wiadomość  

e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu lub wiadomości e-mail będzie 

uważana za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: P.P.H.U-Marcus, Marek 

Bartoszek, Ul. Partyzantów 4, 42-300 Myszków.  

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: […].  

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej Strony 

obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, 

pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, 

po dwa dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


