
Wymiana płyt elewacyjnych typu „granitex” w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach 
Znak postępowania: DDB.201.9.2020 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA  
 

zawarta w dniu ………………………… 2020 r. w Katowicach pomiędzy: 
 
Biblioteką Śląską w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy Placu Rady Europy 1 (40-021 Katowice), 

wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Śląskie w Katowicach pod nr 

RIK/B/19/2000, NIP 954-19-14-963, zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

dr hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubek  – Dyrektora Biblioteki Śląskiej, przy kontrasygnacie 

mgr Alicji Barwickiej    – Głównego Księgowego, 

a 

…………………………………………..………………..… z siedzibą w …………………………………………… przy 

ul. …………………………….……….., wpisaną do ……………… …………………………………………….. 

…………..……………., posiadającą NIP …………….……..….     REGON …………………, zwaną w treści Umowy 

Wykonawcą reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..  

 

 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie Stronami, a każdy indywidualnie 
Stroną. 
 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postępowaniu w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wymianie płyt 
elewacyjnych typu „granitex” w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach przy pl. Rady Europy 1, na 
podstawie dokumentacji projektowo – wykonawczej, zwane dalej Przedmiotem umowy.  Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Przedmiot umowy obejmuje także przygotowanie i wydanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego 
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, najpóźniej w dniu podpisania protokołu 
końcowego odbioru robót. 

3. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie. 
 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1)  spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty 

uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy (wpis do rejestru podmiotów uprawnionych do 
transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 10 13 09*, zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów 
niebezpiecznych o kodzie 10 13 09* lub umowę/y z podmiotami posiadającymi wymagane zezwolenia, 
z których wynika zobowiązanie tych podmiotów do transportu i/lub unieszkodliwienia odpadów 
wytworzonych w wyniku realizacji zamówienia); 

2)   posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki potrzebne do 
rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta Katowice projektem 
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budowlano – wykonawczym, udzielonym pozwoleniem na budowę, sztuką budowlaną, przyjętą ofertą, 
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 
przepisami, normami, a także z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie 
realizacji przedmiotu umowy; 

2) Opracowania przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane dokumentacji warsztatowej, projektu 
technologii i organizacji budowy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3) Przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji wymienionej w pkt 2), na 14 dni przed 
rozpoczęciem robót; 

4) Przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów 
Zamawiającego; 

5) Utrzymania terenu robót w stanie wolnym od  zbędnych przeszkód oraz usuwania i składania 
wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadków i śmieci w wyznaczonych  
miejscach; 

6) Wykonania, na swój koszt, oznakowania na czas budowy oraz do bieżącego utrzymywania tego 
oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót; 

7) Zapewnienia, na swój koszt, kierownika budowy, wykwalifikowanej kadry robotniczej oraz  materiałów i 
urządzeń do wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego jakość robót; 

8) Utrzymania bezpieczeństwa publicznego, p.poż i BHP na terenie budowy; 

9) Utrzymywania porządku w trakcie realizacji robót, systematycznego porządkowania miejsca 
wykonywania robót oraz uporządkowania terenu robót po zakończonych robotach budowlanych i 
przekazaniu ich Zamawiającemu w terminie ustalonym  w § 4 ust. 2; 

10) Informowania Zamawiającego o wszelkich czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację 
przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, 
niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

11) Udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji 
przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na 
każdym etapie. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji 
umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni roboczych od ich 
zgłoszenia; 

12) Przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania;              

13) Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, posiadających aktualne 
gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie; 
wszystkie materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do okazania na każde 
żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na 
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami  lub 
aprobatami technicznymi;                                                                                 

14) Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenia dziennika 
budowy przez kierownika budowy; 

15) Zlecenia i dokonania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich uzgodnień i nadzorów 
branżowych koniecznych przy realizacji przedmiotu umowy lub wynikających z przepisów; 

16) Dostarczenia do wykonania przedmiotu umowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu we 
własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Uzgodnienia z Zamawiającym dostawy i montażu 
materiałów, pod rygorem odmowy zapłaty za wbudowany materiał. Zamawiający  nie później niż w 
terminie 3 dni roboczych, od dnia pisemnego wystąpienia Wykonawcy o takie uzgodnienie, 
zawierające konkretne propozycje materiałów,  wzorników itp., wyrazi swoje stanowisko. Akceptacja 
propozycji Wykonawcy nastąpi poprzez wpis w dzienniku budowy; 

17)    Opracowania i przedstawienia do pisemnego zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 3 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego 
realizacji przedmiotu umowy;  

18)    Zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest 
właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz 
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właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni kalendarzowych 
przed rozpoczęciem prac oraz – w terminie 3 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia – 
przedłożenia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kserokopii zgłoszeń wraz z potwierdzeniem ich 
przyjęcia; 

19)    Opracowania szczegółowego Planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest – zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004r., poz. 649 z późn. zm.); 

20)    Uzgodnienia trasy wywozu gruzu i ziemi z wykopów oraz dowozu materiałów budowlanych z Miejskim 
Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach; 

21)    Przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osoby kierujące pracami 
polegającymi na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz 
przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania – zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004r., poz. 649 z późn. zm.), najpóźniej w terminie rozpoczęcia prac; 

22)    Przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadu na właściwe składowisko odpadów, najpóźniej 
w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót; 

23)   Zapewnienia dla własnych potrzeb zaplecza socjalnego i sanitarnego; 

24)   Zawarcia umów ubezpieczeniowych na zasadach wskazanych w § 8 umowy; 

25)   Zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z § 6 umowy; 

26)   Usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy, w tym również w okresie rękojmi za 
wady fizyczne oraz gwarancji jakości. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP; 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich; 

3) przeszkolenie stanowiskowe. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy;  

2) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego; 

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowany przedmiot 

umowy; 

4) wnioskowanie w razie potrzeby do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest 

przedmiot umowy o:  uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót; 

5) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych; 

6) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

§ 4 

Przekazanie terenu budowy, termin realizacji zamówienia 

1. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia 
Umowy. 

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do 30 listopada 2020 roku. 
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§ 5 

Nadzory  

1. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ………………………………. 
uprawnienia nr …………… 

2. Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………..……………………… 
uprawnienia nr ………..    

§ 6 

Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, utrzymywać teren budowy wraz 
z jego zapleczem oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie jego 
oddziaływania; w szczególności wykonać trwałe wygrodzenie, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne 
itp. 

2. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia. 
Prowadzone roboty nie mogą  zaburzać funkcjonowania instytucji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia oraz tymczasowego składowania gruzu i odpadów 
powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach, uzgodnionego 
z Zamawiającym, zagospodarowania placu budowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko na własny koszt, a dowód 
zapłaty za ich przyjęcie stanowić będzie warunek zapłaty faktur za roboty, o której mowa w §14, w 
przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie 
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów. 

5. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren budowy, 
natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do 
stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego. 

6. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 
2010), stosowną uchwałą Rady Miasta Katowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Katowice oraz ustawą z dnia 14 grudnia  2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
797). 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów 
spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń technicznych oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55 z późn. zm.). 

§ 7 

Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący roboty budowlane pod nadzorem Wykonawcy, byli 
zatrudnieni przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). W szczególności 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące 
czynności: 

 roboty rozbiórkowe 

 roboty ogólnobudowlane 

2. W terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu osób, na podstawie umowy o pracę, w zakresie wskazanym w ust. 1, wraz z 
ich imienną listą. 
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3. Niedostarczenie wymaganego oświadczenia wraz z imienną listą skutkować będzie zakazem 
wykonywania czynności opisanych w ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie będzie 
stanowiło podstawy do zmiany terminu wykonania zamówienia. 

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie nie krótszym niż 3 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę w ramach obowiązków pracowniczych, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy, zawierającą informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, tj. imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres 
obowiązków pracownika (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). W pozostałym zakresie kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych oraz rozporządzenia 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1) (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy, zasad bhp oraz 
legalności zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8 

Ubezpieczenie  

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
odpowiedzialności cywilnej kontraktowej. Wartość polisy nie może być niższa niż 500 000 zł.  

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową 
w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty 
Wykonawca w toku obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
potwierdzenia płatności kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku 
z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, 
a w szczególności: 
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1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób 
upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione do 
przebywania na terenie budowy,  

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia 
budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami 
w wykonanych robotach. 

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych 
zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

§ 9 

Materiały i urządzenia 

1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz wymaganiom projektu budowlanego. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest, w celu udokumentowania zgodności z 
przepisami, okazać w stosunku do wyrobów budowlanych stosowne świadectwa, próbki, certyfikaty przed 
planowanym ich wbudowaniem lub użyciem. 

§ 10 

Roboty zanikające i ulegające zakryciu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 48 godzin przed 
planowanym terminem ich zakrycia; 

2) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych bezpośrednio po stwierdzeniu takiej 
konieczności, nie później jednak niż w terminie 7 dni, w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem;  

3) Zamawiający przy udziale inspektora nadzoru będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub 
ulegających zakryciu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości odbioru (licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia) sporządzonym oddzielnie 
protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

2. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/zleci podwykonawcom do wykonania następujące 

części przedmiotu umowy:1 .............................................................................................................................. 

2. Zlecenie wykonania części robót budowlanych Podwykonawcom nie wpływa na zmianę zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania Podwykonawcy, lub dalszego 
Podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza jak za własne działanie lub zaniechanie - 
niniejszym strony wyłączają stosowanie art. 429  kodeksu cywilnego do wzajemnych stosunków powstałych 
na tle realizacji niniejszej umowy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego przedmiotu umowy zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

                                                 
1
 niepotrzebne skreślić 
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Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli 
Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej 
projektu, nie zgłosi sprzeciwu w formie pisemnej lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie 
umowy. 

7. W przypadku zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i 
Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6, zdanie drugie. 

8. Zastrzeżenia w formie pisemnej do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności: 

1) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub niniejszej 
umowy; 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 5. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy 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. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszej umowy 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 określonej w § 14 ust. 1.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 19 ust.1 pkt 1) litera "i" umowy. 

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą 
przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy, określonego w § 14 ust. 1 umowy. 

16. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego między Zamawiającym a Wykonawcą, nie odnoszą skutków względem Zamawiającego. 

17. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot wszystkich kwot wypłaconych Podwykonawcom. 

18. Umowa o podwykonawstwo musi być dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcom na wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie jakości, terminów 
wykonania robót oraz zapłaty wynagrodzenia.  

19. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, umowa o podwykonawstwo musi w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie stron umowy; 

2)  określenie zakresu prac, które mają być wykonywane przez Podwykonawcę (dalszego 

Podwykonawcę), który powinien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym przedmiotem 

niniejszej umowy; 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie może być ono wyższe od 

wynagrodzenia Wykonawcy;  

4) termin realizacji robót pozwalający na terminowe wykonanie robót będących przedmiotem niniejszej 
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umowy; 

5) zasady i terminy odbioru wykonanych prac;  

6) termin zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty Podwykonawcy 

musi być wcześniejszy niż terminy umowne za ten sam zakres płatny przez Zamawiającego 

Wykonawcy; 

7) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi Podwykonawcami, 

zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii 

zawartych umów z Podwykonawcami;  

8) klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą, w przypadku odstąpienia 

(rozwiązania) umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

9) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

10)    postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe Podwykonawcy i żądania 

przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego, dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom 

wynagrodzenia; 

11)    powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo z dalszymi 

Podwykonawcami. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) 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.  

21. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z 

Podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony 

ustalają, że nie złożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z Podwykonawcami, 

nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.  

22. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 

Wykonawca powinien zgłosić nadzorowi inwestorskiemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez 

pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia robót, zaś sprzeczne z niniejszymi 

postanowieniami postępowanie Wykonawcy, skutkować będzie naliczeniem kar umownych, zgodnie z § 19 

ust. 1 pkt 1) lit. g) umowy. Wykonawca winien również poinformować każdorazowo nadzór inwestorski o 

zakończeniu wykonywania zakresu robót objętego przedmiotem umowy przez danego Podwykonawcę.  

23. Umowy o podwykonawstwo i dalsze będą zawierane z dalszymi Podwykonawcami na takich samych 

zasadach co umowy z Podwykonawcami. 

24. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych Podwykonawców) nie pociąga za 

sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej 

umowy.  

25. W przypadku uchylenia się od zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub 

usługi.  

26. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 

umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
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zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie (faksem lub drogą 

elektroniczną) do Wykonawcy o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie do 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. Nieudzielanie odpowiedzi w formie pisemnej (faksem lub drogą elektroniczną) w 

wyznaczonym terminie uznaje się za brak uwag. 

28. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 27 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 

kolejnego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej kwoty bądź podmiotu, któremu płatność się należy – do czasu wyjaśnienia 

wątpliwości albo 

3) wypłacić należną kwotę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwzględnieniem zapisów 

ust. 26, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W takim 

przypadku Zamawiający potrąci kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

29. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ogranicza 

się do wysokości wartości umowy określonej w § 14 ust. 1 niniejszej umowy. 

30. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania 

terminów umownych, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy w formie pisemnej wraz ze 

wskazaniem terminu wprowadzenia nowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

31. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

32. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) powództwa przeciwko 

Zamawiającemu, o zapłatę w trybie art. 647¹ §5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

zwrotu poniesionych przez Zamawiającego wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów 

sądowych.  

33. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego 

wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.  

34. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

§ 12 

Odbiory robót 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy będą dokonywane następujące odbiory wykonanych robót: 

a) odbiór częściowy – polegający na sprawdzeniu jakości i ilości części wykonanych robót zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

b) odbiór końcowy – po zakończeniu realizacji całości przedmiotu zamówienia. 
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2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru, po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej w formie pisemnej. Zgłoszenie robót do odbioru powinno 
nastąpić: 

 w przypadku odbioru częściowego nie później niż 2 dni przed terminem określonym w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym, 

 w przypadku odbioru końcowego nie później niż  3 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia, 
o którym mowa w § 4 Umowy.  

Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przystąpi do odbioru przedmiotu umowy.  

3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie czynności odbiorowych, o 
których mowa w ust. 2, potwierdzone sporządzonym protokołem końcowym odbioru robót podpisanym 
przez wyznaczonych przedstawicieli stron.  

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 2 egzemplarze  wszystkich wymaganych Prawem budowlanym 
dokumentów w zakresie objętym umową, w formie papierowej.  

5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad lub usterek. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady lub usterki przedmiotu odbioru to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość 
wadliwie wykonanych robót określonych na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego 
przez przedstawiciela Zamawiającego; 

3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy albo żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez 
dodatkowego wynagrodzenia.  

7. O usunięciu wad lub usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej w dniu wyznaczonym 
przez Zamawiającego na ich usunięcie. 

§ 13 

Gwarancja jakości 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy ………… miesięcy zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się usuwać nieodpłatnie wady przedmiotu umowy 
ujawnione po odbiorze końcowym. 

3. Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy jest równa okresowi gwarancji jakości. 

4. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót stanowiąca załącznik 
nr 5 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty gwarancyjnej 
jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

§ 14 

Wynagrodzenie, zasady rozliczeń 

1. Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto:   …………………………………… zł (słownie złotych: 
………………………………………………….). 
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2.   Wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca 

nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji robót. 

3.     Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane  z realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru robót, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania wszelkich kosztów związanych  z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. 

4.     Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5.    W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót wpływających na zapewnienie bezpieczeństwa 

budowy lub właściwego funkcjonowania przedmiotu umowy, ich koszt pokrywa Wykonawca. 

6.   Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wystąpienia  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy konieczności  

wykonania  robót  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w opisie przedmiotu zamówienia, w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 

w § 1.  

7.  Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy  

wykonanie  danych  robót  będzie  zbędne  do  prawidłowego,  tj.  zgodnego  z  zasadami  wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu określonego w § 1.  

8.      Za  roboty  niewykonane  jako  zbędne,  choć  objęte w opisie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

9.     Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  będzie  odbywało  się fakturami  

częściowymi za  wykonane  elementy/etapy  robót  ujęte  w  harmonogramie  rzeczowo-finansowym,  na  

podstawie  podpisanego  przez  Strony  protokołu  odbioru wykonanych elementów/ etapów robót, który jest 

dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury VAT. Płatność  nastąpi  przelewem  na rachunek  

bankowy  Wykonawcy wskazany na fakturze.  

10.   Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych do 

wysokości 70% wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w ust.1. 

11.   Do każdej faktury Wykonawca dołączy zestawienie rzeczowo – finansowe określające wartość wykonanych 

robót. 

12.   Strony postanawiają, ze termin zapłaty faktur wykonawcy wynosi 21 dni licząc od dnia otrzymania  przez  

Zamawiającego  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru 

elementu/ etapu robót wg harmonogramu, zestawienie rzeczowo – finansowe) oraz protokołu odbioru 

końcowego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

13.  Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy - do wysokości 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w ust. 1 nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej przez 

Wykonawcę  będzie sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, inspektora nadzoru 

oraz Wykonawcę protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z podpisaną przez Wykonawcę 

kartą gwarancyjną, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Umowy. 

14.   Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane 

roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.  

15.   Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu w 

terminie umownym kwot należnych z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy 

z Wykonawcą, złożone w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Oświadczenie Podwykonawcy winno być 

podpisane również przez Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.  

16.   W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15, 

Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 
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równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty, do czasu ich przedstawienia 

Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

17. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu umowy 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT a faktura będzie zawierać specjalne oznaczenie w postaci 

zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”. 

18. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur 

elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, obowiązuje 

następujący adres doręczenia faktury VAT: 954 19 14 963. 

19. Wykonawca ma prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w zapłacie faktury, z 
zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 15. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1.   Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
przedstawionej w ofercie ceny brutto co stanowi kwotę …………………………………… zł (słownie: 
………………………………………………………………………………..). 

1.1 Zabezpieczenie będzie wniesione w formie ………………………………………. (formy wskazane w art. 
148 ustawy Pzp pkt 2-5) 

1.2 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca musi wnieść 100% wartości zabezpieczenia 
określonego w § 15 ust. 1. 

2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku 
bankowym Zamawiającego nr 51 1090 1186 0000 0001 3545 1373 i zostanie zwrócone na rachunek 
Wykonawcy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 
a także pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy w następujący sposób: 

1) 70% zabezpieczenia na kwotę …………………………… złotych zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% zabezpieczenia na kwotę …………………………… złotych zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz 
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
zabezpieczenie będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń Zamawiającego. 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje roboty na 7 kolejnych dni; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania  Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad lub usterek nie nadających się do usunięcia 
oraz uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia. Odstąpienie od 
umowy nastąpi w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach 
wskazanych w ust. 1. 

3. W razie zaistnienia 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 istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części przedmiotu umowy.  

4. W przypadku określonym w ust. 3 postanowienia o karach umownych nie mają zastosowania i 
Wykonawca nie może żądać odszkodowania.  

5.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 3 rozliczenie 
między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 17 ust. 2. 

§ 17 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia 
następujących okoliczności: 

1) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami 
umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną ofertą; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, odmówi usunięcia wad lub 
usterek w przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez 
Zamawiającego; 

3) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nie nadających się do usunięcia. Wadą 
istotną jest wada uniemożliwiająca użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej przeznaczeniem. W 
takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy; 

4) wystąpiła co najmniej jedna przesłanka wskazana w art. 145a Ustawy. 

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), Strony umowy 
dokonają jej rozliczenia w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, na podstawie sporządzonej przez 
Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez przedstawiciela Zamawiającego i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy. Jeżeli Wykonawca 
w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych dokumentów lub też nie uzyska akceptacji wyceny 
przez Zamawiającego, rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego. 

3. Rozwiązanie Umowy będzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn rozwiązania. 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zmiany umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzgodnienia w 

tym zakresie wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może 

nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 w/w ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wystąpienia: 

1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku: 

a) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

 roboty nie rozpoczną się w terminie wskazanym w § 4, 

 wstrzymanie robót przez Zamawiającego, z winy Wykonawcy, 

 konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 

b) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, 
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c) gdy zajdzie konieczność usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw niezinwentaryzowanego 

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może 

uniemożliwić terminową realizację zadania; 

d) gdy zajdzie okoliczność wstrzymania robót przez uprawiony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy;  

e) gdy wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. ,„Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza 

kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po 

podpisaniu umowy, 

f) gdy wystąpi okoliczność przewidziana w art.144 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1)  litera a-f 

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. 

2) zmiany w zakresie  podwykonawstwa, w zakresie opisanym w § 11 umowy; 

3) w przypadkach przewidzianych w art.144 ust. 1 pkt. 2 - 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.); 

4) zmiany w zakresie wysokości podatku VAT – jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi 

zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających stawkę podatku VAT 

obejmującego przedmiot umowy. Zmiana możliwa jest jedynie w zakresie determinowanym 

zmianą stawki podatku VAT. Zmiana może dotyczyć wyłącznie kwoty netto (kwota brutto pozostaje 

bez zmian); 

5) zmiany w zakresie osób realizujących zamówienie, pod warunkiem, że nowe osoby posiadają 

wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje opisane w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, 

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku w formie pisemnej przez stronę inicjującą 

zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin 

wykonania umowy. 

§ 19 

Kary umowne 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy  - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 

ust. 1; 

b) za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. Za opóźnienie uznaje się każde przekroczenie 

terminów określonych w § 4 Umowy; 

c)  za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 

rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia 

licząc od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia tych 

wad; 
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d) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

e) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;  

f) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 000,00 zł za każdy 

przypadek; 

g) z tytułu zatrudnienia Podwykonawców bez zgody Zamawiającego - w wysokości 20 000,00 zł za 

każdy stwierdzony  przypadek; 

h) z tytułu nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek; 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 11 ust. 5 umowy - w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

j) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 1 lub pkt 2 niniejszej 

umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

k) w razie ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 7 w 

trakcie realizacji zamówienia - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek;  

l) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2  niniejszej umowy – w 

wysokości  500,00 zł za każdy dzień opóźnienia; 

m) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 18)  niniejszej 

umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

2. Ocena zaistnienia niewykonania, nieterminowego bądź nienależytego wykonania umowy należy do 

kompetencji Zamawiającego, który jednostronnie decyduje o naliczeniu kary umownej, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

3. Strony uzgadniają, że naliczane przez Zamawiającego kary umowne, mogą być potrącane z 

wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie, a Zamawiający 

wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę. 

4. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych w 

ust. 3 Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wystawi notę księgową obciążeniową płatną do 14 dni od daty jej otrzymania przez 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, 

gdy kwota kary umownej nie pokryje jego szkód, do pełnej wysokości szkody, w tym utraconych korzyści. 

§ 20 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać zastawienia lub przeniesienia 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń 

tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 

wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także 

zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym 

także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne 

skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem Zamawiającego 

bezskuteczne. 

2. Określone w ust. 1 zakazy nie mają zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień 

dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz Podwykonawców.  
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§ 21 

Osoby do kontaktu 

1. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych: 

1) ze strony Zamawiającego jest p. ……………………….., tel. …………………. Fax.  ………………., 

adres e-mail: ………………………………….. 

2) ze strony Wykonawcy jest p. ………………………………, tel. ………………….  Fax.  ………………., 

adres e-mail: …………………………… 

 

§ 22 

Obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych 

W przypadku, gdy dla należytej realizacji przedmiotu umowy konieczne będzie przetwarzanie danych 

osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa 

polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej, w tym z przepisów 

Rozporządzenia 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 (RODO)) oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w 

przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Strony zawrą dodatkową umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych Wykonawcy bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w 

niniejszej Umowie) wynagrodzenia. 

§ 23 

Klauzula poufności 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) wykorzystywać otrzymane od Zamawiającego  informacje jedynie w celach wykonania przedmiotu 

umowy; 
2) podejmować wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie 

ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania 
uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Zamawiającego, której informacja lub źródło 
informacji dotyczy; 

3) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części 
otrzymanych informacji od Zamawiającego; 

4) traktować jako poufne informacje, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być informacjami 
poufnymi, aż do momentu określenia ich statusu. 

2. Obowiązki wynikające z ust. 1 znajdują zastosowanie wobec właścicieli, pracowników, podwykonawców, 
konsultantów, reprezentantów Wykonawcy oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych 
przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1.  Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy – wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z 

późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.  
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3. Ewentualne spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla 

każdej ze stron. 

§ 25 

Załączniki do umowy 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 2 – Pozwolenie na budowę,  

Załącznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy, 

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia  Podwykonawcy (jeśli dotyczy), 

Załącznik nr 5 – Karta gwarancyjna jakości wykonania robót.   

 

 

W Y K O N A W C A :             Z A M A W I A J Ą C Y 
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Załącznik nr 4 do Umowy 

Nr ---------------------------- 

z dnia ---------------------------- 

 

Oświadczenie Podwykonawcy 

 

Ja/my*, niżej podpisany(i) ----------------------------  działając jako właściciel/osoba(y)  reprezentacji podmiotu 

(zgodnie z KRS):* 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

będący podwykonawcą robót dla inwestycji pn.: 

Wymiana  płyt elewacyjnych typu „granitex”  w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

oświadczam(y), że: 

 

- Wykonawca ww. inwestycji, tj. ---------------------------------------------------------- nie posiada żadnych zobowiązań 

finansowych wynikających z faktury/faktur* nr ----------------z dnia  -------------------------------- do umowy nr -------------

--------- z dnia --------------względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jw.  

 

- ogół należności został zapłacony w terminie umownym.  

 

W związku z powyższym oświadczam(y), że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze wynikające z 

ww. faktury/faktur* zrzekam(y) się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Biblioteki Śląskiej w 

Katowicach z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

 

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

(miejscowość i data)      (pieczątka i podpis podwykonawcy) 

 

 

            

       ……………………………………….……………. 

(pieczątka i podpis Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić  
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Załącznik nr 5  do Umowy 

Nr ------------------------------- 

z dnia ---------------------------- 

 

KARTA GWARANCYJNA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

 

Sporządzona w dniu   ----------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zamawiający: Biblioteka Śląska  w Katowicach 

2. Wykonawca:---------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Umowa nr ------------------------------------------------- z dnia   ------------------------------- 

Przedsięwzięcie pod nazwą: 

4. Wymiana płyt elewacyjnych typu „granitex” w budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 

Przedmiot umowy: roboty budowlane oraz dostarczony sprzęt i urządzenia objęte kartą gwarancyjną 

związane z realizacją przedsięwzięcia jw. 

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanej dalej przedmiotem gwarancji. 

 Przedmiot gwarancji obejmuje : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------- 

6. Data odbioru końcowego:  dzień ----------------- miesiąc -------------- rok --------------------- 

7. Ogólne warunki gwarancji jakości: 

1) Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany 

zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi -------- miesięcy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, 

3) w okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest w ramach otrzymanego wynagrodzenia do 

usuwania wad lub usterek ujawnionych po odbiorze końcowym robót, 

4) o wystąpieniu wad lub usterek Zamawiający poinformuje Wykonawcę – Gwaranta na piśmie (pismo, fax, 

e-mail )  podając rodzaj wady lub usterki, 

5) ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a) jeśli wada lub usterka powoduje szkody w obiekcie przedmiotu gwarancji – niezwłocznie tj. w czasie 

do 24 godzin od jej wykrycia, 

b) w pozostałych przypadkach, maksymalnie do 5 dni roboczych (tj. 120 godzin) od daty otrzymania 

zgłoszenia, 

6) usunięcie wady lub usterki powinno być stwierdzone protokolarnie, 

7) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady lub usterki przedmiotu 

objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać, 

8) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady lub usterki powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony ustalają: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk 

generalny, 

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób 

niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania, 

9) w celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad lub usterek, przyczyn ich powstania i sposobu 

usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 

powykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania, 

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie robót nad 

usuwaniem wad lub usterek, 
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11) Wykonawca, niezależnie od ustalonej gwarancji jakości ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu gwarancji, 

12) Zamawiający po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad lub usterek, wyznaczonego w 

zawiadomieniu do Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu 

podmiotowi, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o tym fakcie, 

13) w sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa, 

14) karta gwarancyjna ważna jest tylko z umową na wykonanie przedmiotu zamówienia, podpisaną przez 

strony umowy, 

15) wszelkie przeglądy w okresie gwarancji są dokonywane przez Wykonawcę w ramach otrzymanego 

wynagrodzenia. 

 

 

Udzielający gwarancji jakości    Przyjmujący  gwarancję jakości 

upoważniony przedstawiciel                  przedstawiciel Zamawiającego: 

Wykonawcy: 

 

 

-------------------------------------------    ---------------------------------------------- 

(imię i nazwisko)     (imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 


