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w dniu .................... w siedzibie Zamawiającego ....................................................................................................................................... 
pomiędzy Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, z siedzibą: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 ................................ 
wpisanym w dniu 22.05.2001r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000012869, REGON: 357138472 ........................................................................................... 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektor Wojciech Wokulski ..................................................................................................................................................................... 
 

a ................................................................................... z siedzibą: ............................................................................................................. 
wpisaną w dniu ..................... do ................................................................................................................................................................. 
prowadzonej przez ................................................., nr ............................................................................................................................... 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
...................................................................................................................................................................................................................... 
NIP ........................, Urząd Skarbowy .........................................................................., REGON ............................................................. 
 
 
 

W następstwie wyboru przez Zamawiającego Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), zostaje zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, zgodnie z Przedmiarem, robót budowlanych w zakresie wykonania 
kompleksowego odwodnienia budynku Przychodni rejonowej nr 3 przy ul. Słowackiego 1 w Oświęcimiu, wraz z dodatkowymi robotami 
murarsko-tynkarskimi wskazanymi w treści Przedmiaru. 

2. Zakres robót obejmuje między innymi: 
1) Wykonanie wykopów, miejscowo z rozebraniem nawierzchni (chodniki, płyty betonowe); 
2) Hydroizolacja fundamentów budynku; 
3) Rozbiórka wejścia zewnętrznego do piwnicy; 
4) Miejscowo roboty w zakresie stolarki okiennej; 
5) Miejscowo roboty tynkarsko-murarskie (remont daszków betonowych, montaż daszków z blachy trapezowej, remont rur spustowych, 

uzupełnianie tynków zewnętrznych, itp.) wg pozycji przedmiaru; 
6) Zasypanie wykopów oraz inne niezbędne roboty ziemne; 
7) Pozostałe niezbędne roboty budowlane (zgodnie z zapisami przedmiaru robót); 
8) Zakres obejmuje ponadto wykonanie wszystkich prac, które będą niezbędne celem kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia 

(w tym robót przygotowawczych oraz wykończeń murarskich). 
3. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają: specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr ZP/PN/03/14 (o której mowa w § 15 ust. 2) 

oraz przedmiar robót. 
4. Wszelkie wątpliwości dotyczące dokumentacji technicznej wykonania robót winny być niezwłocznie zgłaszane Zamawiającemu. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za zweryfikowanie zakresu robót do wykonania ze stanem faktycznym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek 
wykonania robót w pełnym zakresie, tzn. z robotami towarzyszącymi niewymienionymi w zakresie robót, ale niezbędnymi do prawidłowego ich 
wykonania. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma 
obowiązek powiadomienia w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym przez 
Wykonawcę zakresie. Wszelkie istotne zmiany zakresu zamówienia podlegają bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
i wymagają uprzedniego sporządzenia protokołu konieczności zatwierdzonego przez obie strony. 

5. Prace określone w ust.1 obejmują ponadto wszystkie czynności dodatkowe, pośrednio związane z ich realizacją zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy i wolny od wad, w szczególności: 
1) koszty materiałów, 
2) koszty urządzenia i zabezpieczenia prac (bhp, ppoż. itp.), 
3) koszty utrzymania czystości na placu robót, 
4) koszty transportu / składowania gruzu i innych odpadów budowlanych, 
5) koszty przeprowadzanych odbiorów, 
6) koszty likwidacji i uporządkowania miejsca prowadzenia prac. 

6. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania obiektem (terenem) w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy 
i uzyskał wszelkie decyzje administracyjne prawnie wymagane dla podjęcia robót określonych niniejszą umową. 
 

§ 2 
 

1. Prace objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z Polskimi Normami, obowiązującymi zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej oraz warunkami BHP. 

2. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu zastrzeżeń co do zakresu robót w przypadku stwierdzenia braku 
niezbędnych jego zdaniem materiałów/czynności/robót które, zgodnie z normami oraz zasadami sztuki budowlanej, powinny być uwzględnione 
w przedmiarze robót. 

3. Przy realizacji prac budowlanych Wykonawca winien respektować postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r., poz. 739). 

4. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
5. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odrębne przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat wadliwej realizacji 
lub zabezpieczenia przeciwpożarowego placu robót albo wywołanym przez personel Wykonawcy. 

6. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

8. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

§ 3 
 

1. Strony ustalają, iż roboty polegające na .................. Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców, natomiast pozostałe roboty 
wykona osobiście. W przypadku braku podwykonawców zapisów ust. 2-3 nie stosuje się. 

2. Przed powierzeniem robót każdemu z podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę z danym 
podwykonawcą (dopuszcza się przedłożenie projektu zaakceptowanego przez Wykonawcę i podwykonawcę) oraz przedłożyć komplet 
dokumentacji dotyczącej zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę. Wskazane powyżej dokumenty muszą uzyskać 
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akceptację Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności na piśmie. Za jakość prac wykonanych przez podwykonawców 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

3. Należności za roboty wykonywane przez podwykonawców uiszczać będzie na ich rzecz Wykonawca.  
 

§ 4 
 

1. Z chwilą przejęcia terenu prac Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy licząc od dnia przejęcia terenu prac aż do odbioru końcowego robót. W ramach zabezpieczenia terenu prac 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki 
ostrzegawcze, barierki itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób trzecich. Zgodnie z § 1 ust. 5 umowy koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.  

2. Zamawiający oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za ochronę placu robót oraz zabezpieczenie materiałów i urządzeń używanych 
do prowadzenia prac, w szczególności składowanych/magazynowanych na placu robót lub pozostawionych na placu robót w czasie, gdy nie są 
wykonywane żadne prace. 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace remontowe najpóźniej w dniu ........................................... (data rozpoczęcia robót zostanie 
ustalona w porozumieniu z Zamawiającym najpóźniej w dniu podpisania umowy). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia do dnia 30 listopada 2014 roku. 
3. O pełnej realizacji zamówienia można mówić, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1) przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany, 
2) Zamawiający stwierdzi zgodność wykonania z dokumentacją przetargową (przedmiarem robót), 
3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie wymagane na tym etapie w myśl przepisów prawa i zapisów umowy dokumenty, 
4) strony podpiszą protokół odbioru, 
5) wykonawca przekaże w dniu odbioru dokument gwarancyjny stanowiący zapewnienie wykonawcy co do jakości wykonanych robót 

i braku wad, określającego warunki serwisowania w okresie gwarancji, czasokres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały, 
terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek; dokument gwarancyjny musi odpowiadać warunkom określonym w siwz, w przypadku 
ewentualnej kolizji zapisów pierwszeństwo zachowują zapisy siwz. 

4. Zamawiający dopuszcza opóźnienia w realizacji prac wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. złe warunki atmosferyczne), 
z zastrzeżeniem, że wystąpienie tego typu okoliczności obliguje Wykonawcę do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o przyczynach opóźnienia oraz charakterze okoliczności powodujących opóźnienie, jak również uzgodnienia z Zamawiającym nowego terminu 
zakończenia robót. 

5. Ze strony Zamawiającego upoważnioną do odbioru robót będzie powołana w tym celu specjalna Komisja przy ewentualnym udziale Inspektora 
Nadzoru. 

6. Po zakończeniu robót rozumianego jako wykonanie wszelkich prac przewidzianych w przedmiarze robót, Wykonawca (kierownik budowy) 
zgłosi Zamawiającemu (np. Inspektorowi nadzoru) gotowość do odbioru robót. 

7. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia pisemnego dokona odbioru, albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję 
ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być skutecznie dokonany. Zastrzeżenia powyższe mogą w szczególności 
dotyczyć niekompletności prac. 

8. Niezależnie od powyższych zapisów Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) terminu zakończenia 
robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odrębnego odbioru. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót 
podlegających zakryciu lub zanikowych spowoduje, że koszty ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę. 

 

§ 6 
 

1. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru końcowego lub odbioru prac podlegających zakryciu bądź zanikowych zostaną stwierdzone wady 
bądź usterki, to Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadawać będą się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru robót i wyznaczy jednocześnie termin usunięcia wad; 
2) Jeżeli wady nie będą nadawać się do usunięcia, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy albo zażądać wykonania wadliwej części 

przedmiotu umowy po raz drugi. W takim przypadku koszty ewentualnych prac rozbiórkowych przywracających stan poprzedni oraz 
powtórnego wykonania robót przewidzianych w kontrakcie obciążać będą w całości Wykonawcę. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru 
zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. Usunięcie wad i usterek stwierdzone będzie obustronnie podpisanym protokołem.  

 

§ 7 
 

1. Na wypadek ujawnienia się wad wykonanych prac lub zastosowanych materiałów po dokonaniu końcowego odbioru, Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeśli wady dadzą się usunąć, Zamawiający może domagać się ich usunięcia, jednocześnie 
wyznaczając na to Wykonawcy odpowiedni termin, pod rygorem późniejszego nie przyjęcia poprawek. Jeśli natomiast wady nie dadzą się 
usunąć, lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w odpowiednim czasie, a wady są istotne, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Gdy wady nie są istotne, Zamawiający może żądać 
odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia; w przypadku, gdy wynagrodzenie zostało wypłacone, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu  
wynagrodzenia za część robót wykonaną wadliwie, chyba że Zamawiający w momencie odbioru wadliwej części robót wiedział o istniejącej 
wadzie. 

2. Termin rękojmi rozpoczyna bieg z dniem dokonania skutecznego odbioru końcowego robót. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają 
z upływem 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego.  

3. Rękojmia obejmuje wady fizyczne robót (wady wykonania) oraz wady użytych materiałów. Jeśli producent danego materiału ustalił dla niego 
inny okres gwarancji/rękojmi, jako obowiązujący przyjmuje się okres gwarancji/rękojmi ustalony przez producenta. 

4. Jeśli umowa lub załączniki do umowy nie stanowią inaczej, uprawnienia z tytułu rękojmi będą realizowane na zasadach przewidzianych 
w Kodeksie cywilnym. 

5. Umowa niniejsza traci moc z upływem okresu rękojmi/gwarancji, a w przypadku wydłużonego okresu gwarancji – z jego upływem. 
 

§ 8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie w taki sposób, aby ani Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody 
powstałej w związku wykonywaniem robót określonych w § 1 umowy, w szczególności: 
1) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i w miarę potrzeby oznakować miejsce aktualnie prowadzonych prac oraz dbać 

o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót w oznakowanym miejscu, 
2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na terenie robót należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzeganie zasad BHP i innych 

zasad i norm określonych w § 2. 
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów wytworzonych przy prowadzeniu robót budowlanych, zgodnie 

z dyspozycją art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zm.). Odpady te winny zostać usunięte najpóźniej 
w dniu zakończenia robót. 

2. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu i/lub osobom trzecim w związku lub przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osoby trzeciej 
Wykonawca zobowiązuje się w miarę możliwości doprowadzić do przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawić szkodę na własny koszt. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnej organizacji i realizacji dostawy materiałów niezbędnych do wykonania prac. 
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§ 9 
 

1. Wykonawca będzie zobowiązany używać materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, o parametrach i oznaczeniach podanych 
w przedmiarze robót. Wykonawca powinien zwrócić uwagę na szczególny charakter miejsca wykonywania prac, jakim jest placówka służby 
zdrowia. Materiały używane podczas realizacji zamówienia winny być oznaczone znakiem CE lub posiadać oznaczenie równoznaczne, 
gdy dopuszczają to przepisy ustawy o wyrobach budowlanych. Na żądanie Zamawiającego (np. Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany 
będzie przedstawić (w razie konieczności przed zastosowaniem danego materiału) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub 
deklaracje zgodności, w szczególności dopuszczające dany wyrób budowlany do użycia w jednostkach służby zdrowia lub pokrewnych. 

2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były udostępnione do kontroli przez Inspektora nadzoru na każde jego żądanie. 

3. Zamawiający (w szczególności Inspektor nadzoru) ma prawo przeprowadzenia w każdym momencie realizacji zamówienia okresowej kontroli 
zgodności zarówno materiałów jak i wykonania robót z wymaganiami siwz i dokumentacji technicznej. W ramach kontroli Inspektor nadzoru 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych (tzw. równoważnych) o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wskazane 
w przedmiarze robót. W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z siwz oraz przedmiarem robót i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość wykonania, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a wykonane z ich zastosowaniem roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

§ 10 
 

1. Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ....................................... (Inspektora Nadzoru poda Zamawiający na etapie podpisania umowy) 
2. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru ma prawo kontroli 

rozliczeń finansowych robót będących przedmiotem umowy. 
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: .............................................. 
4. Kierownik Budowy działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
 

§ 11 
 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia, wynoszącego zgodnie 
z formularzem ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy ......................... PLN netto (słownie ...........................................), a z 
podatkiem od towarów i usług VAT ......................... PLN brutto (słownie: ...............................................). Wartość wynagrodzenia wynika z 
uproszczonego kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do umowy, niemniej jednak kosztorys ma znaczenie pomocnicze i nie niweczy 
ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego. 

2. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość prac wyszczególnionych w § 1 niniejszej 
umowy. 

3. Roboty dodatkowe nie objęte przedmiarem robót, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji 
przedmiotu umowy oraz których wartość nie przekracza 50% ogólnej wartości realizowanego zamówienia, a są niezbędne do jego 
prawidłowego wykonania, przy czym ich wykonanie stało się konieczne na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 
Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki. 

4. Dodatkowe zamówienie z wolnej ręki może być wszczęte po sporządzeniu przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru Protokołu konieczności 
wykonania robót dodatkowych (ze wskazaniem specyfiki robót dodatkowych) oraz przedłożeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez 
Inspektora nadzoru wstępnego kosztorysu wykonania robót dodatkowych. 

5. Niezależnie od zapisów ust. 3-4 wszelkie rozbieżności między kosztorysem ofertowym a rzeczywistym zakresem robót (w szczególności 
poszerzenie zakresu robót lub zastosowanie alternatywnego rozwiązania technologicznego skutkującego zwiększeniem wartości 
kosztorysowych, a co za tym idzie ceny ofertowej, które nie były przewidziane na etapie sporządzania oferty), winny być niezwłocznie 
skorygowane poprzez obustronne podpisanie protokołu konieczności. Zapis niniejszy nie dotyczy sytuacji, gdzie Wykonawca nie uwzględnił 
w kosztorysie ofertowym kosztów robót/materiałów, których uwzględnienia Zamawiający wymagał w siwz oraz dokumentacji techniczno-
budowlanej. Należy w takim wypadku przyjąć, iż koszty te zostały wliczone do ryczałtowej kwoty wynagrodzenia wskazanej w formularzu 
ofertowym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
 

§ 12 
 

1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym faktura VAT może być 
wystawiona pod warunkiem pełnego wykonania wszelkich prac przewidzianych w dokumentacji technicznej, po dokonaniu odbioru końcowego 
potwierdzonego podpisaniem stosownego protokołu. 

2. Do faktury VAT Wykonawca winien dołączyć, poza podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru robót, sporządzone w toku 
wykonania prac protokoły konieczności potwierdzające zmiany cenowe kosztorysu powykonawczego względem kosztorysu ofertowego. 

3. Zamawiający ureguluje należności umowne przelewem ze swojego konta w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT, jeśli 
spełniała będzie ona warunki umowne. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust.6 wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 zostanie proporcjonalnie obniżone. 
5. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy. 

 

§ 13 
 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach  
i okolicznościach:     
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
c) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad lub usterek 

stwierdzonych w czasie odbiorów lub w okresie rękojmi. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 14, 

b) w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upływa 
uzgodniony przez strony termin na dokonanie odbioru przedmiotu umowy lub usuniętych wad, przedmiot umowy został 
udostępniony zgodnie z postanowieniami umowy i uzgodnieniami stron, a Wykonawca zachowuje gotowość do odbioru. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia 

(lub inny dzień, jeśli strony tak uzgodnią) oraz przyjmie następujące dodatkowe zobowiązania: 
1) Zabezpieczenie placu robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym, na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie (Wykonawca winien 

sporządzić kalkulację kosztów zabezpieczenia placu robót, jeśli odstąpienie następuje z winy Zamawiającego), 
2) Wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót głównych oraz robót zabezpieczających określonych w pkt 1, jeżeli 

odstąpienie nie nastąpiło z przyczyn zależnych od Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający winien niezwłocznie dokonać odbioru 
(lub uzgodnić inny termin odbioru z Wykonawcą), przejąć teren budowy oraz wypłacić Wykonawcy należną mu część wynagrodzenia.  
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§ 14 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie zwrotu poniesionych kosztów. Wyłączona jest odpowiedzialność 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2. Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, jeśli okoliczności te 

uniemożliwiają wykonanie robót w umownym terminie; 
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez podania uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

go przez Zamawiającego na piśmie, jeśli okoliczności te uniemożliwiają wykonanie robót w umownym terminie. 
3. Odstąpienie, o którym mowa w ust.1-2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.    

 

§ 15 
 

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, poza przypadkami 
określonymi w treści niniejszej umowy, treści siwz nr ZP/PN/03/14 oraz przepisach prawa. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 16 
 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie w drodze zastosowania 
przewidzianych prawem środków mediacji lub zapisu na sąd polubowny. O wyborze sposobu rozstrzygnięcia sporu zadecyduje Zamawiający 
przekazując pisemną informację Wykonawcy.          

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w drodze przewidzianej w ust.1 spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo 
dla Zamawiającego. 

§ 17 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, 
pomocniczo Prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz innych niezbędnych aktów prawnych, a w sprawach 
proceduralnych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Jako załączniki do niniejszej umowy należy traktować specyfikację istotnych warunków zamówienia nr ZP/PN/03/14 ze wszystkimi 
załącznikami oraz ofertę Wykonawcy ze wszystkimi załącznikami. 

 

§ 18 
 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
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