
 

UMOWA -wzór 

W dniu........................r. w Łodzi pomiędzy: 

Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a, 

w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Łodzi 

Zarządzeniem nr 651/VIII/19 z dnia 28 lutego 2019 roku działa Andrzej Kaczorowski, Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, zwanym w treści umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………. …………………………. ul. ……………………….;  

nr NIP …………………, nr REGON ……………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą została zawarta 

umowa na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest  zadanie: Roboty budowlane:  wymiana 2 szt. okien w 

pomieszczeniach zajmowanych przez MOPS  w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102a  – dla potrzeb 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w STWiORB oraz w przedmiarze robót, na podstawie 

którego Wykonawca wykonał kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.   

3.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

4.  Integralną częścią umowy stanowią: 

1) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 1,  

2) Opłacona polisa OC – załącznik nr 2, 

 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1.  Termin wykonania przedmiotu umowy -  w terminie do dnia 30.09.2020 r. 

2.   Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od daty 

podpisania niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że datą wykonania przedmiotu umowy, jest data podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego robót z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie wskazanym w ust. 1 o wykonaniu 

przedmiotu umowy, a Zamawiający stwierdzi bezusterkowe, zgodnie z umową wykonanie prac, 

Wykonawca nie pozostaje w zwłoce, niezależnie od daty podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót. 

 

       

 



 

§ 3 

Nadzór 

 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie 

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

2. Zamawiający ma prawo zmiany osoby ( osób ) wymienionej/nych w ust.1 bez zgody 

Wykonawcy, powiadamiając go o tym pisemnie, co nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy. 

3. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie 

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

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:   

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 2 dni licząc 

od   dnia podpisania umowy; 

2)  zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie  przedmiotu Umowy i podpisanie  protokołu odbioru w terminie 2 dni roboczych od 

 daty otrzymania informacji od Wykonawcy o zakończeniu robót. 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1)  przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

2)  zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

3)  zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  

4)  wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 ze zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego 

używanego na budowie wyrobu;  

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;  

6)  jako wytwarzającego odpady -  przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 

z  następujących ustaw:  

a) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 

z późniejszymi zmianami), 

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U, z 2019, poz. 701 z późniejszymi 

zmianami),  

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 



7)   ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek 

z prowadzonymi robotami; 

8)  terminowe wykonanie i przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy. 

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami 

w tym także ruchem pojazdów; 

11) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, o ile dotyczy; 

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jego bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych; 

14)  uporządkowanie terenu budowy w trakcie wykonywania prac jak i po zakończeniu robót, 

zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub używanych przez 

Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, 

nawierzchni lub instalacji; 

15) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 

niezbędnych przy odbiorze; 

16) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia; 

17) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

18) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 

o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

19) zapewnienie kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zmiana którejkolwiek z tych osób, 

o w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób będą spełniać warunki postawione przez Zamawiającego; zaakceptowana przez 

Zamawiającego zmiana którejkolwiek z tych osób, winna być potwierdzona pisemnie i 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy; 

20) posiadanie polisy OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności w kwocie nie mniejszej niż 20.000,00 złotych i dostarczenia jej 

Zamawiającemu 

w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi Załącznik  do niniejszej umowy; 



a) jeżeli polisa OC wystawiona zostanie na okres krótszy niż okres na jaki zawarto umowę, 

Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające przedłużenie jej obowiązywania. 

b) w razie nieprzedłużenia polisy OC przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zawarcia 

umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potrącone 

zostaną z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z zapytaniem ofertowym 

i ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne przez cały czas obowiązywania 

umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności koszty wykonawstwa i materiałów, uporządkowanie terenu. 

3. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

ustalone na podstawie oferty. Wartość wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową nie może 

przekroczyć kwoty: 

Netto - …………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………./100) 

Podatek VAT 23 %  - ……………. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………./100) 

Brutto - ………………………….. zł 

(słownie złotych: …………………………………………………………../100) 

4. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu 

wierzytelności, w tym wynagrodzenia określonego w ust. 3, należnych mu od Zamawiającego na 

podstawie niniejszej umowy, na rzecz innej osoby lub innego podmiotu prawa. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 3. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

objętych dokumentacją projektową 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. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 3. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń 

etapu przedmiotu umowy przez komisję Zamawiającego lub od daty wystawienia faktury, gdy 

jest ona późniejsza od daty odbioru. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia płatnością 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT.  

11. Wykonawca może skorzystać z faktury ustrukturyzowanej: 

 1) Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu, 

 2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 



elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl, 

 3) szczegółowe zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i 

innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz 

akty wykonawcze, 

4.1) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując dane 

nabywcy: 

     - w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902, 

     - jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP, 

     - w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

4.2) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane nabywcy: 

    - w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 725 0028902, 

    - jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

    - w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny jednostki będącej adresatem faktury. 

W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru usługi. 

  5) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na 

Platformie Elektronicznego Fakturowania na poniższego maila: sekretariat@mops.lodz.pl  

12. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT wskazując następujące dane Zamawiającego: 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

90-926  Łódź 

NIP 7250028902 

Odbiorca: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

13. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w ww. wykazie. 

14. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego  

w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego 

wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w 

wysokości odsetek ustawowych.   

 

§ 7 

 

Odbiory 

1.Strony zgodnie postanawiają, że będzie zastosowany odbiór końcowy przedmiotu umowy: 

2.Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót  

budowlanych składających się na przedmiot umowy, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia 

https://efaktura.gov.pl/
mailto:sekretariat@mops.lodz.pl


robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

3. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot umowy. 

5. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od 

dnia zgłoszenia robót.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub 

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad , a po 

jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

7. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego robót bez wskazania usterek.  

 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)   za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 3% wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (termin 

zakończenia robót określono w § 2 ust. 1 niniejszej umowy), 

b)   za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji 

i rękojmi -w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 3 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust.3,  

d) w przypadku nieprzedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami lub 

dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 300 zł ( słownie złotych: trzysta,00/100 ) za każdy dzień kalendarzowy braku 

umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia lub nieprzedłożenia 

któregokolwiek     z dokumentów, o których mowa w  § 5, pkt 20 umowy; 

e) za nieprzestrzeganie przepisów BHP – 300 zł ( słownie złotych: trzysta, 00/100 ) za 

każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia; 

f) za opóźnienie w rozpoczęciu robót w wysokości 300 zł ( słownie złotych: trzysta, 00/100 ) 

za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.      



2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 3. 

3. Kary umowne mogą być naliczane łącznie i podlegają kumulacji. Łączna wartość 

naliczonych kar nie może przekraczać 80% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 Umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy; 

1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni 

robocze–w terminie 1 dnia roboczego od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 

o upływie 3 – dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 

2) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, STWiORB lub  

wskazaniami Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego danej okoliczności. 

3) kary umowne należne od Wykonawcy przekroczyły 20 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 3. 

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający; 

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego lub podpisania 

protokołu odbioru - w terminie 5 dni roboczych od dnia upływu terminu na dokonanie 

przez Zamawiającego  odbioru końcowego lub od dnia odmowy Zamawiającego 

podpisania protokołu odbioru. 

3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają 

następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§ 1 0  

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

będące przedmiotem umowy na okres zgodny ze złożoną ofertą, to jest na 36 miesięcy 



licząc od dnia podpisania (bez uwag i wskazania usterek) protokołu odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 

w terminie 7 dni roboczych licząc od daty pisemnego (listem,  faksem, e-mailem) 

powiadomienia przez Zamawiającego, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi lub gwarancji. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni roboczych od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

7. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji bez względu na związane z tym 

koszty.  

8. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i 

wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Koszty serwisowania i 

konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny w dacie odbioru końcowego. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach 

jeżeli: 

1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności podwyższenia stawki 

podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia brutto pozostaje bez zmian); 

2) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji umowy  lub jego 

terminów pośrednich w przypadku: 

1) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy tj. nieprzewidzianych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, 

nieprzewidzianych pozostałości archeologicznych, nieprzewidzianych warunków 

geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy 

uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia; 

2) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących 

okoliczności:  



a) nieprzewidzianych dla danego miesiąca warunków atmosferycznych, nieprzewidzianych 

pozostałości archeologicznych archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje 

z sieciami infrastruktury, niewypały, niewybuchy uniemożliwiające wykonywanie robót 

budowlanych, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp., o ile  

ma  zastosowanie w danej sprawie, 

3) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

STWiORB, lub konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do dokumentacji projektowej lub STWiORB; 

4) konieczności koordynacji robót z innymi Wykonawcami w zakresie prac projektowych  

i robót budowlanych;  

5) siły  wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego,  

o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej 

staranności; 

6) konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy  - tylko o okres przesunięcia;  

7) w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek 

skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy; 

8) wystąpienie robót zamiennych, przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, 

a pisemny wniosek o jej dokonanie Strona występująca zobowiązana jest złożyć w terminie 

3 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, potwierdzonej 

wpisem w dziennik budowy (obowiązek wpisu do dziennika budowy nie dotyczy terminu 

przekazania placu budowy)  

-  przedłużenie terminu nastąpi o okres proporcjonalny do czasu, jaki wynika z okoliczności 

uzasadniających przedłużenie terminu. W przypadku, gdy Strona występująca nie dochowa 

w/w terminu, nie będzie uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o zmianę terminów umownych;     

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania  

       umowy tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą zostać udokumentowane poprzez załączenie 

zdjęć, rysunków, raportów szkiców, badań laboratoryjnych. Pismo (wniosek) dotyczące 

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć 

drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie 

później niż 10 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy. Niespełnienie 

ww. warunków będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

4. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe        

wynagrodzenie. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny 

do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty. 

8. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 



§ 12 

1. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13  

i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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 roku, s. 1) RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy. 
2. Obowiązek informacyjny Zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszej umowy  

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

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 roku, s. 1) RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji 

niniejszej umowy.  

 

 § 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 

z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami), 

ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r, poz. 2077 z późn. zm.) 

oraz Kodeksu cywilnego. 

 

  § 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 

   

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 


