
1 

 

SSZ/K/ZP/……/2021                                                                                          Załącznik nr 8 do SIWZ 
  
 

UMOWA nr SSZ/K/ZP/U/…./2021 
zawarta w dniu ..................2021 r. w Stalowej Woli pomiędzy: 

 
Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”   
ul. Czarnieckiego 3, 37 – 450 Stalowa Wola,  NIP 865-213-65-92, zwaną w dalszej 
części umowy: „Zamawiającym”, którego reprezentuje: 
Pani Maria Kasprowicz –Prezes Stowarzyszenia  
Pani Pelic Agnieszka – V-ce Prezes Stowarzyszenia 
a  
………, zamieszkałym/z siedzibą ……………………………… działającą na 
podstawie/zarejestrowaną ……………………………..  o numerze NIP: …................................, 
REGON: ……………………………………. 
reprezentowaną przez: 
1. ………………………………………………………… 
zwaną w dalszej części umowy: ,,Wykonawcą’’, 
wspólnie zwane dalej „Stronami”, 
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „ Budowa Placu zabaw 
dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci 
Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” zawarto umowę o następującej treści 
 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, tj. wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa Placu 
zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji 
Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli zgodnie ze 
złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do 
realizacji zamówienie o którym mowa w ust.1. 

3. Przedmiot zamówienia polega na budowie placu zabaw z częścią wydzieloną do 
zabaw kreatywnych na dz. nr 1372, które będzie realizowane w zakresie:  

Roboty budowlane: 

a) Roboty ziemne i rozbiórkowe: 
rozebranie chodników i nawierzchni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych; 

 rozbiórka piaskownic murowanych; 
 roboty ziemne wykonane koparkami i wywiezienie gruzu; 

b) roboty nawierzchniowe na placu zabaw: 
 mechaniczne i ręczne wykonanie koryt; 
 wykonanie nawierzchni bezpiecznej typu EPOM o grubości 4,5 cm; 

c) dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w tym: 
 huśtawki dla niepełnosprawnych; 
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 karuzela z możliwością korzystania na wózku; 
 piaskownicy integracyjnej; 
 zestawu ze zjeżdżalnią, schodami i pochylniami; 
 huśtawki wagowej; 
 cymbałek; 
 montaż ławek,  kosza na śmieci i tablicy informacyjnej; 

d) utwardzanie terenu: 
 mechaniczne i ręczne wykonanie koryt; 
 wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe; 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm; 

e) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu; 
f) opracowanie dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze w tym 1 w wersji 

elektronicznej: 
Dodatkowy zakres rzeczowy robót w przypadku wystąpienia oszczędności 
poprzetargowych: 

 dodatkowe elementy sensoryczne (moduł gong, moduł „świat kolorów”, lub 
„ściankę  wodzenie po śladzie”); 

Prace w zieleni: 

a) roboty ogrodnicze: 
  roboty ziemne koparkami i transport urobku / ziemi urodzajnej/ 

samochodami; 
 rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim; 
 wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia; 

 
3. Roboty będące przedmiotem Umowy należy zrealizować na podstawie dokumentacji 

projektowej wykonanej przez biuro projektowe „RM- PROJEKT” Usługi Projektowe, 
Robert Mróz z siedzibą przy ul. 1-go Sierpnia 12, 37-450 Stalowa Wola. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy na podstawie: 
    1) Specyfikacji  Warunków Zamówienia, 
    2) projektu budowlanego i projektu wykonawczego, 
    3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,.  
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z najwyższą 

starannością, zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacja techniczną 
wykonania   

i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa i normami. 

6. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy, zapoznał się szczegółowo   
z dokumentami wyszczególnionymi w ust.4, oświadcza, że są one kompletne, spójne   
i wyczerpujące i pozwalają na terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia 
zgodnie    
z Umową.           

 
 

§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania do 31 sierpnia 2021r. 
2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust.1 uważać się będzie za zachowany, 

jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w 
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wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 8. W 

przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego 

zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez 

Zamawiającego odbiór robót.  

3.  Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach 

określonych w §14. 

4.  Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy, będzie realizowany zgodnie   

z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo – finansowym (zwanym dalej harmonogramem). 

5.  Harmonogram zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 10 dni od dnia 

zawarcia umowy i przedstawiony Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu do 

zatwierdzenia. 

6.  Harmonogram robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. W przypadku, 

gdy będzie to wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca zaktualizuje lub 

dostosuje terminy wykonania poszczególnych prac do wymagań Zamawiającego. 

 

§ 3 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY 
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, wykazanego w ofercie 

w osobie ……………………………..……… tel. ……………., Kierownik budowy ma 
obowiązek pełnienia stałego (codziennego) nadzoru na każdym etapie realizacji 
umowy, podczas realizacji robót. 

2. Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust. 1 do dokonania odbiorów 

częściowych i końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, udziału w odbiorze 

przedmiotu umowy oraz czynności wynikających z §5. 

3. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie: 

- inspektor nadzoru branża budowlana - ……………………………………………….. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na piśmie propozycje 

zmiany osoby określonej w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym 

terminem zmiany. Zaakceptowana na piśmie zmiana winna być dokonana 

wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy. 

5. Zamawiający upoważnia osobę wymieniona w ust.3 do dokonywania odbiorów 

częściowych i końcowego robót oraz czynności wynikających z § 4. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O 

dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie 

wymaga zmiany umowy. 

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 działają również w granicach umocowania 

określonego w ustawie Prawo budowlane. 

8. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powołuje Komisję 

odbiorową, o której składzie i harmonogramie działania Wykonawca zostanie 

powiadomiony na piśmie. 

 
§ 4 



4 

 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji 
projektowej , placu budowy, dziennika budowy  oraz zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych.    

2) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 
Umowy, 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, który działa w granicach umocowania 
nadanego mu umową z Zamawiającym oraz wynikającego z przepisów Prawa 
budowlanego oraz z przepisów szczególnych, 

4) terminowe przystępowanie do odbioru robót budowlanych, 
5) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy. 
   2.  Zamawiający ma prawo: 

1) zgłaszać ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, 
wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku 
uwag zatwierdza te dokumenty w terminie do 14 dni od dnia przekazania ich 
przez Wykonawcę, 

2) do kontroli oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, 
a także metody realizacji przedmiotu zamówienia w świetle wymogów 
stawianych przez Umowę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia 
jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

3) do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji 
Umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, 

4) dokonywać kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczyć w pobieraniu 
próbek, analizować raporty z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę, 
uczestniczyć w czynnościach odbioru, 

5) współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu 
zapewnienia prawidłowego przebiegu prac budowlanych. 

        

 

§ 5 
OBOWIĄZKI, ODOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1) Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą 
starannością, zgodnie z Umową, ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, 
nienaruszającymi postanowień Umowy poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej  oraz przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi 

2) Urządzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc składowania 
materiałów na własny koszt zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż. 

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, na zasadach ogólnych za szkody i inne 
zdarzenia związane z realizacją Umowy, a w szczególności za utratę dóbr 
materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działania i bezpieczeństwo na terenie budowy. 

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
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5) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na 
zgłoszone szkody, 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów, 

7) Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do następujących czynności: 
a)przystąpienia do realizacji Przedmiotu Umowy po przekazaniu placu budowy, 
sporządzenie i aktualizacja Harmonogramu; 
b) ubezpieczenia budowy; 
c) wyznaczenia do kierowania robotami osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy – 
zmiana w/w osoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenia wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SWZ; 
d)zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, 
e) prowadzenia wszystkich robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką 
budowlaną i wiedzą techniczną, odpowiednio przeszkolone i posiadające aktualne 
badania lekarskie, 
f) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących Przedmiot 
Umowy, chyba, że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub została 
przewidziana   
w harmonogramie, 
g) wykonania Przedmiotu umowy z materiałów własnych, nieużywanych, 
fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
h) posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji 
zgodności   
z Polska Normą lub aprobatę techniczną na wbudowywane materiały, 

8)  uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
materiały, które Wykonawca zamierza wbudować przed ich wbudowaniem, 
9) urządzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc składowania 
materiałów na własny koszt zgodnie z  przepisami BHP oraz p.poż, 
10) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp na budowie oraz przepisów p.poż,  
11) ponoszenia kosztów poboru energii elektrycznej, wody, ciepła i innych mediów 
niezbędnych do wykonania zamówienia w związku z koniecznością wykonania zasilania 
placu budowy, w tym również kosztów odprowadzenia nieczystości stałych i ciekłych w 
okresie realizacji zadania,  
12) ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia robót,  
13) budowy, utrzymania i rozbiórki zaplecza budowy, 
14) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt,  
15) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy 
stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywania w 
czystości   
i porządku placu budowy oraz wywozić na własny koszt wszelkie nieczystości, gruz i 
odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienie na własny 
koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 
utylizacji, 
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16) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, 
17) odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy po 
zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego, 
18) zapewnienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia bezpiecznego dojścia i dojazdu dla 
użytkowników NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. 
19) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników 
szkoły, 
20) kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania 
do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, 
21) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 
trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin 
technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia, 
22) pokrycia kosztów związanych z koniecznością dostępu do sieci uzbrojenia terenu, 
czasowego ich wyłączenia z użytkowania oraz ich ponownego uruchomienia, 
23) wykonania w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej i do przekazania 
jej Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,  
24) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg dojazdowych   
i placów zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 
25) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy, usunięcie wszystkich 
materiałów z demontażu oraz pozostawienie obiektu i otoczenia uporządkowanego    
i nadającego się do użytkowania w terminie do dnia odbioru końcowego,  
26)  uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie.  
27) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Każdorazowo na 
żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów 
potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy   
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późniejszymi 
zmianami): 
a) oświadczenie zatrudnionego pracownika  
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 
d) innych dokumentów 
-   zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika. 
Niezłożenie ww. dokumentu w określonym przez Zamawiającego terminie, a także 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę do naliczenia kar 
umownych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy. 
Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę 
wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy, które umożliwią 
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Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na 
umowę o pracę.  
 
 

§ 6 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres 

robót: ……………………………………………………………………………………… 

2. Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje Przedmiot Umowy oraz podwykonawców, którym powierzył wykonanie 

części Przedmiotu Umowy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty 

występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z podwykonawcami zawierane będą   

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. 

4. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum każdy z członków konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

konsorcjum, wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli zamiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 

roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7.  Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między 

innymi: 

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy 

w ofercie, 

c) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy, 

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy 

czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych, 

e) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane 

zamówienie. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 
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9. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

13. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów   

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego   

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Przepisy ust. 6-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie, pisemnie,  uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

17. w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie 

można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.  
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21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia   

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

25. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie 

potwierdzające, iż odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale 

podwykonawców lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności z tytułu 

wykonanych robót na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 

z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty oraz oryginał oświadczenia 

(załącznik nr 7 do Umowy) każdego z  podwykonawców oraz dalszych podwykonawców   

o uregulowaniu wszystkich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych 

należności. 

26. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 

gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo 

żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając odpowiedni termin. 

27. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy.  

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe podane w ofercie Wykonawcy, w łącznej wysokości: 
brutto: .................... zł 
(słownie: ..............................................................) 
netto: .................. zł 
(słownie: ..............................................................) 
plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na 
dzień zawarcia umowy 
podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 
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(słownie: ...............................................................), 
 

2. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne   

z zastrzeżeniem postanowień § 14 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa   

w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją 

projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych   

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy i 

pozostałych czynności objętych Umową, w tym wskazanych w § 5, w tym w 

szczególności robociznę, sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, a także 

wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach 

umownych, a niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy i prac objętych 

niniejszą Umową w sposób zgodny z Umową. 

4. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek robót na etapie przygotowania 

oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego 

zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

5. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów oraz z zastrzeżeniem zapisów § 14 umowy. Oznacza 

to, że Wykonawca   

w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót   

i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy 

zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. 

6. W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, tj. odstąpienia od 

realizacji Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani 

zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie 

odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych. W związku z zaniechaniem 

wykonania określonych robót, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania 

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c.. W przypadku 

ograniczenia przez Zamawiającego robót, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt.3 LIT.D ) 

umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.2 zostanie pomniejszone o wartość 

robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona w 

oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym. Ograniczenie 

zakresu zamówienia nie może przekraczać kwoty……………………………….…zł (tj. 20% 

zaoferowanej ceny). 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 
8. Wynagrodzenie płatne będzie - z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań dokonanych 
przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa - w ciągu 30 dni od 
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dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z towarzyszącymi jej następującymi dokumentami: 
a) zaakceptowanym pisemnie przez Zamawiającego protokołem odbioru Przedmiotu 
Umowy, 
b) zaakceptowanym pisemnie dokumentami i oświadczeniami o których mowa w §6 
ust.22, Umowy o uregulowaniu należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy, 
c) dla faktury częściowej – kompletnymi dokumentami wskazanymi przez 
zamawiającego   
w §8 ust. 5b, c, d, e oraz rysunkami, 
d) dla faktury końcowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego   
w § 8 ust.5 w zakresie odpowiednim dla Protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, 
9. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi: 

a) fakturami częściowymi wystawionymi w oparciu o wykonane i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w protokołach odbioru częściowego zakresy robót, 

przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może 

przekroczyć 90% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 niniejszej 

umowy. Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu. 

b) fakturą końcową, wystawioną po końcowym odbiorze robót, przy czym przy czym 

procentowa wartość faktury końcowej nie może wynosić więcej niż 50 % 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy. 

10. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie Protokół Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego. 

11. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę   

i płatnika podać: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„SZANSA” ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-213-65-92. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

13. Wykonawca oświadcza, że figuruje w wykazie podmiotów (tzw. biała lista), o którym 

mowa w art. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług. 

14. Wykonawca oświadcza, że posiada konto rozliczeniowe do stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności, zawarte w wykazie o którym mowa w pkt. 14; nr 

konta ……………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego, w formie 

pisemnej,   

o każdej zmianie rachunku, o którym mowa w pkt. 15 w terminie 5 dni od dnia zmiany, 

pod rygorem wstrzymania płatności przez Zamawiającego. 

 

§ 8 

ODBIORY 

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych i prac w zieleni będzie odbiór 
wykonanych robót, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.  
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2. Za datę zakończenia robót i prac w zieleni przyjmuje się datę zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót i prac bezpośrednio 
poprzedzającą bezusterkowy odbiór. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót i prac   
w zieleni na podstawie pisemnego powiadomienia tj. pisma złożonego w 
sekretariacie Zamawiającego. 

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru 
końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego 
nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

5.  W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru 
końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego 
nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. 
Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie wszystkich robót 
objętych niniejszą umową oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu 
wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową dokumentów tj: 
a) dwóch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej 
dokumentacji powykonawczej; 
b) dwóch egzemplarzy kosztorysu powykonawczego, 
c)certyfikatów na znak bezpieczeństwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu 
umowy materiałów i wyrobów budowlanych, certyfikatów zgodności lub deklaracji 
zgodności   
z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla poszczególnych partii materiałów, 
wyrobów i urządzeń budowlanych zastosowanych do realizacji obiektów, kartę 
techniczną oferowanej nawierzchni sportowej potwierdzonej przez producenta, 
autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na 
realizowaną inwestycje  z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez 
producenta na tą nawierzchnie, wyniki badań na zgodność produktu z polska 
normą PN:EN 14 904  lub rekomendacje techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, 
lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 
d)atestów na wbudowane materiały; 
e)kompletu wszystkich instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, 
opisów i kart gwarancyjnych dla zamontowanych urządzeń; 
f)wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wykonanych prób, 
sprawdzeń, 
g)rozliczenia końcowego Przedmiotu Umowy obejmującego wszelkie należności, do 
których Wykonawca uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń z podwykonawcami. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego   
 spisany będzie protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie odbioru robót. W 
razie stwierdzenia wad w wykonanych robotach, Zamawiający odmówi dokonania 
odbioru robót i zażąda usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 
2) żądanie wymiany elementu przedmiotu umowy na wolny od wad, 
3) złożenie oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia o kwotę stwierdzonych wad, 
4) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wady są istotne. 
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8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót   
i wykonanych prac w zieleni, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich 
wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie   
z przeznaczeniem do czasu usunięcia tych wad przez Wykonawcę. 

10. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc 
jednocześnie   
o wyznaczenie nowego terminu odbioru końcowego robót i prac w zieleni. 

11. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas odbioru   
w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do: 
a) powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) odstąpienia od umowy, jeżeli wady są istotne. W takim przypadku rozliczenie 

dokonane zostanie za faktycznie i należycie wykonane roboty budowlane i/lub 
prace w zieleni na podstawie kosztorysu powykonawczego.  

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia stwierdzonych uchybień i wad ze względu 
na wysokość związanych z tym kosztów. O usunięciu uchybień i wad Wykonawca 
zawiadamia pisemnie Zamawiającego.  

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad lub uchybień   
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), na 
co Wykonawca wyraża zgodę. Uprawnienie powyższe nie wyklucza naliczenia 
Wykonawcy kary umownej. 

12. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru 

końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego 

nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru.  

 

§ 9 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.2 

umowy, 

b) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – w wysokości 0,1% wartości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,  

c) za nieusunięcie wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze  końcowym lub w okresie 

rękojmi  lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom w wysokości 5% niezapłaconej należności brutto,  

e) za nieterminowa zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom 1 000 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do 

dnia zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000 zł za 

każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od jej zawarcia lub zmiany   

w wysokości 1 000 zł za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia jej 

ujawnienia.  



14 

 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie   

z art.464 ust.10 ustawy Pzp w wysokości  1 000 zł za każde zdarzenie, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 

Podwykonawcę w wysokości w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za każdy 

przypadek, 

j)  za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni –   

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 dnia 

przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub przewidziana 

w harmonogramie, 

k) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w § 5 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy 

przypadek, liczony od osoby, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury odsetki za 
opóźnienie. 

3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie 
może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

4. Naliczanie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

5. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Kary umowne będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy w oparciu o notę księgową 

wystawioną przez Zamawiającego.  

7. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi 

na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie 

kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa co 

najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

4) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z aktualnego Harmonogramu 

robót, w tym przekroczenia poszczególnych etapów robot wynoszą więcej niż 14 dni,   

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy   

w części, której zmiana dotyczy. 

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

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

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień 
odstąpienia od umowy zakresu robót, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót 
przerwanych  i zabezpieczających. 

 

§ 11 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy: 
na okres…………… miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru  

końcowego przedmiotu umowy. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do 

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

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone 
w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego 
w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy 
przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z tytułu gwarancji jakości. 

4. Zamawiający oczekuje, że awarie, usterki i wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa 
będą usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. 
Wszelkie awarie, usterki i wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie 
określonym powyżej, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt 
i ryzyko co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości.  

5. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po 
upływie okresu gwarancji jakości jeżeli wada została ujawniona w okresie gwarancji 
jakości.  

7.  Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………….… miesięcy 

licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność 

za wady z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie 

cywilnym, jednak Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za 
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wady także po upływie jej okresu  jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. 

Jednocześnie strony oświadczają, że wyłączają stosowanie art. 563§2 k.c. 

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................. PLN 
(słownie) ......................................................................................, stanowiącej 5 % wartości umowy,    
w formie ……………............................................ 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń  z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy. 

3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwracane w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia jako 
gwarancja zgodnego z umową wykonania robót i zwolniona zostanie w ciągu 30 dni od dnia 
podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i uznania przez Zamawiającego zamówienia 
za należycie wykonane. 

 

§ 13 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 
losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio               

z wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody dotyczące pracowników, osób trzecich oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników a powstałe w związku   
z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy przedłoży do wglądu 

Zamawiającego umowy ubezpieczenia o których mowa w ust 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
 

 

§ 14 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy 

Pzp, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

okolicznościach: 

1)  zmiana terminów wykonania umowy: 

1.1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

1.2) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych; 
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1.3) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, 

zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, 

a przedstawiciel inwestora wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia 

wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia 

zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

1.4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub innymi niezależnymi od 

stron umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, prac geologicznych, 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 

1.5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania 

innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione 

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: 

a) spowodowane sytuacją epidemiologiczną. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych  w ust. 1 pkt 1) 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż 

o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia 

wynagrodzenia  lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 

spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach 

wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów 

budowlanych, instalacji i urządzeń, 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 

parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub 

skracających termin realizacji zamówienia, 

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych 

robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby 
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zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

f) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne 

i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

h) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia 

zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, 

zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, 

a przedstawiciel inwestora wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, 

usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 

zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności 

wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana 

sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową.  

3) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, 

b) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania 

obowiązku podatkowego itp., 

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ, 

e) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub 

usług lub dostaw, 

f) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), 

c),d), e) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii 

robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą 

sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub 

zmiany wysokości wynagrodzenia. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) , 3)  stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

5. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień 

umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

6. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 

nr rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych. 

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Obowiązek wykazania 
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wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy. Wniosek o zmianę 

postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określnych 

ustawą Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 

przedmiotu umowy lub wynika to z innych obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej   

w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane. 

4. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 
 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 
1. Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia nr……………………………………………….. 

2. Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa 

3. Załącznik nr 3  Przedmiar robót 

4. Załącznik nr 4 – Harmonogram robót 

5. Załącznik nr 5 – Oferta wykonawcy 

6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie podwykonawcy 

7. Załącznik nr 7 – Karta gwarancyjna 

 
 
 

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

    ZAMAWIAJĄCY              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 5 – Formularz oferty do umowy 

 

O F E R T A 

 

...............................................................................................   ................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców wspólnie                                                         (miejscowość, data)   

ubiegających się o udzielenie zamówienia, pieczęć firmy)                                                                                                   

 

NIP: ............................................................................ 

 

Regon:........................................................................ 

 

Tel.: ............................................................................. 

 

e-mail: ........................................................................ 

          

ePUAP: ………………………………………………….     

Adresat: 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci   

i Młodzieży Niepełnosprawnej  

„SZANSA” 

ul. Czarnieckiego 3 

37-450 Stalowa Wola 

           

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym pn.: „Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ 

Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami SWZ za łączną 

kwotę: 

 

netto:  …………………..PLN 

VAT (...…%): …………………..PLN  

brutto:  …………………..PLN 

słownie brutto: …..........................................................................................................................PLN 

 

Oświadczamy że: 

1. Zamówienie zrealizujemy w terminie wymaganym przez Zmawiającego określonym 

w SWZ. 

2. Udzielamy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres ………………….. miesięcy od 

daty odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi, nie wnosimy do 

nich zastrzeżeń  i w pełni je akceptujemy oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne 

informacje do przygotowania oferty i wykonania  zamówienia. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ. 
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5. Projekt umowy wraz z załącznikami został przez nas zaakceptowany i w przypadku 

wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do jej zawarcia na warunkach określonych 

w umowie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału/z udziałem* 

podwykonawcy/ów. 

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: 

1) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 
      (nazwa podwykonawcy) 

2) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 
      (nazwa podwykonawcy) 

3) ………………………………………….część zamówienia………………………………………… 
      (nazwa podwykonawcy) 

Uwaga:  Brak wpisu/skreślenia powyżej będzie rozumiany, że przedmiotowe zamówienie 

realizowane będzie bez udziału podwykonawców. 

7. Informujemy, że wybór naszej oferty (niepotrzebne skreślić): 

–  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

–  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

następujących towarów/usług: 

 …………………………………… – …………………………..……………..zł netto 
       (nazwa towaru/usługi)             (wartość bez kwoty podatku VAT) 

Oświadczamy, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt. 8 oznacza, że jej złożenie nie 

prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 

8.  Oświadczamy, że należymy do grupy małych lub średnich przedsiębiorstw – 

TAK/NIE* 

9.  Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w niniejszym postępowaniu2. 

10.  Ofertę niniejszą składamy na …….. kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. ……………………………… 

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 

4. ……………………………… 

...................................................................................       
                       (podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)  

do reprezentowania Wykonawcy) 

  

  

                                           
* niepotrzebne skreślić 
1 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/we (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie) 
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                                                                        Załącznik Nr 6 do umowy 
 

 ……………………………………...                                                              ……………………….dnia………………..r 
 
………………………………………. 
 
……………………………………….. 
(podwykonawca) 
 

 
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/ DOSTAWCY 

 
Reprezentując ……………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa firmy podwykonawcy, adres) 

będącego podwykonawcą ………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa firmy wykonawcy) 

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………. 
(rodzaje robót) 

 

na zadaniu pn.: ……………………………………………………………………………………………………………………    
 
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia ………………………………….r. 
 
zawartej przez zamawiającego tj. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej  
„SZANSA” ,ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola: 
 
1.Oświadczam, że wykonywałem/ nie wykonywałem* roboty/robót na rzecz Wykonawcy w 

okresie od ………………………….do ………………………………… 

2. Oświadczam, niniejszym, że otrzymałem należne wynagrodzenie za zakres  robót objętych   
moją fakturą nr ……………………..z dnia …………………………..wystawioną dla Wykonawcy. 

3. Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające z 
wykonania zakresu prac określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru 
częściowego robót. 

4. Jednocześnie oświadczam, że na w/w       zadaniu nie zatrudniam/zatrudniam* dalszych 
podwykonawców.                                

 
 ………………………………………… 

(podpis pieczęć 
uprawomocnionego przedstawiciela 

Podwykonawcy)  
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Załącznik nr 7 do umowy 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 
Dot. : wykonanego w ramach umowy nr ………………………………………. z dnia ……………………..r 

zadania pn.: 
 

„ Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku 
Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli” 

 
 

§ 1 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, a także 
zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną 
i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 2 
1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ………………… miesięcy od dnia odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 
2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek 

istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione. 

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast 
rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw 
rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego 
dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy ) lub dokonanej naprawy. 
 

§ 3 
Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji 
jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały 
one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.  
 

§ 4 
Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub 
materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy 
okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji 
jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości 
udzielonej przez producenta/dostawcę. 
 

§ 5 
Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem 
lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. 
 

§ 6 
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin 
Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo 
Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z 
uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
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§ 7 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji 
jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez 
Zamawiającego w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt 
Wykonawcy.  
 

§ 9 
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli 
wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 

§ 10 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem. 
 

§ 11 
W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, 
które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  
 
 
 
 WYKONAWCA 
  
  
 ……………………………………… 
 (podpis osoby upoważnionej 
  do reprezentowania firmy)  



25 

 

 

 

 
 

 


