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Załącznik Nr 9 - projekt umowy 
 

UMOWA NR .......IiR.272.....2013 
zawarta w dniu             2013 r. w Głuszycy, pomiędzy: 

 
Gminą Głuszyca  
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza  –  Alicję Ogorzelec 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Pyszka 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
 
a  
.................................... 
.................................... 
reprezentowana przez  -  .................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907) w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego (sygn. IiR.271.3.   2013) 
 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu dachu i instalacji odgromowej 
obejmujących zadanie pn.: „Modernizacja dachu Centrum Kultury Miejska Biblioteka 
Publiczna w Głuszycy”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 
1. zabezpieczenie elewacji budynku przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu; 
2. rozebranie istniejącego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych; prace rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem przepisów BHP;  
3. wykonanie szczegółowego przeglądu wszystkich zakrytych elementów drewnianych; 
4. wymianę pokrycia dachu na nowe pokrycie z dachówki karpiówki układanej 

podwójnie w łuskę na ekranie z folii wiatro - paroizolacyjnej;  
5. wykonanie ocieplenia dachu wełną mineralną grubości 15 cm nad pomieszczeniami 

użytkowanymi w obrębie mansard; 
6. wymianę wszystkich obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej lub 

powlekanej; 
7. wymianę rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej; 
8. ręczne rozebranie istniejących kominów (do tzw. „zdrowej” cegły); 
9. przebudowę kominów cegłą klinkierową ponad dachem, z założeniem czap 

betonowych oraz wymianę tynków na kominach w poziomie strychu; prawidłowość 
wykonanych robót powinna być potwierdzona protokołem sporządzonym przez 
uprawnionego kominiarza; 

10. montaż systemowych (BRASS) ław oraz stopni kominiarskich; 
11. wymianę niektórych elementów drewnianych z drewna nasyconego;  
12. zaimpregnowanie środkiem ogniochronnym oraz grzybobójczo i owadobójczym 

wszystkich pozostawionych elementów drewnianych i konstrukcyjnych dachu; 
13. odtworzenie instalacji odgromowej. 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem robót określają Założenia 
techniczne do remontu dachu budynku Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz przedmiar robót. 

4. Zamawiający posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu dotyczącą planowanego remontu dachu oraz 
dokonał Zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym 
w Wałbrzychu. 

 
§2 

Termin realizacji umowy 
1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu umowy określonego w §1 w terminach: 

1) termin rozpoczęcia – ................. 2013 r. 
2) termin zakończenia – 08 listopada 2013 r. 

2. Przekazanie terenu budowy przedmiotu umowy nastąpi w terminie 3 dni od podpisania 
niniejszej umowy, w formie pisemnego protokołu. 

3. Przez termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się pisemne potwierdzenie 
przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru przedmiotu umowy oraz pisemne 
zawiadomienie Wykonawcy skierowane na adres siedziby Zamawiającego. 

 
§3 

Wynagrodzenie 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą, za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w  kwocie nie przekraczającej:.............. zł netto (słownie: 
................) + podatek VAT: ............ zł. Wynagrodzenie brutto: ............. zł (słownie 
....................), rozliczone na podstawie wykonanych i odebranych robót, według 
niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym.  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym, jak również roboty przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe, 
zagospodarowanie placu budowy i odtworzenie terenu, koszty utrzymania zaplecza 
budowy itp..  

3. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi jedną fakturą, po zakończeniu całości robót, 
wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego robót. 

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi z konta Zamawiającego, w terminie do 
30 dni od dnia doręczenia faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

5. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany na 
fakturze. 

6. Faktura Wykonawcy powinna być adresowana na Gminę Głuszyca ul. Grunwaldzka 55, 
58-340 Głuszyca NIP 886-25-72-750. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer NIP .................. 
8. Strony zobowiązują się, iż nie będą cedować wierzytelności z tytułu realizacji przedmiotu 

umowy na osoby trzecie, z wyjątkiem ewentualnych podwykonawców, których 
Wykonawca zgłosi, a Zamawiający zaakceptuje.. 

 
§4 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ............. złotych brutto (słownie: ...................), co odpowiada ...% wynagrodzenia 
umownego, określonego w §3 ust. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem 
umowy w formie ..................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 
załącznik do niniejszej umowy. 
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2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 

po upływie terminu rękojmi. 
3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 
§5 

Obowiązki stron 
1. Zamawiający, zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty 
podpisania umowy; 

2) pełnienia obowiązkowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, w zakresie 
wynikającym ze stosowanych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz.1623 z późn. zm.); 

3) odbioru ukończonego przedmiotu umowy; 
4) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót; 
5) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowej 

realizacji niniejszej umowy; 
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy oraz za szkody wyrządzone przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z §2, zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przyjęcia terenu budowy; 
2) ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, które mogą wydarzyć się na terenie budowy, od dnia jego przekazania 
Wykonawcy do dnia odbioru końcowego; 

3) zapewnienia na swój koszt Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.) 

4) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa; 

5) pokrycia kosztów: organizacji terenu budowy (np.: ogrodzenie, doprowadzenie wody i 
energii elektrycznej do placu budowy, tablice informacyjne itp.), a także kosztów 
badań i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

6) oznakowania miejsca robót; 
7) zapewnienia miejsca wywozu materiałów rozbiórkowych oraz pokrycia kosztów ich 

transportu i składowania; 
8) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót 

i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania 
w użytkowanie; 

9) zabezpieczenia komunikacji pieszej; 
10) informowania Inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu 

będą gotowe do sprawdzenia i odbioru; 
11) wykonania przedmiotu umowy (zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami i normami) i przekazania Zamawiającemu; 
12) usuwania wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach; 
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13) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach 
odbioru; 

14) przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami 
pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru; 

15) opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego obejmującego przedmiot 
umowy, w terminie 5 dni od daty podpisania umowy i przekazania go do 
zatwierdzenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru; 

16) uporządkowania terenu budowy, w ciągu 3 dni od zakończenia robót; 
17) w przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, Zamawiający 

ma prawo zlecić osobom trzecim wykonanie powyższych czynności na koszt 
Wykonawcy, pomniejszając jego wynagrodzenie określone w §3 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

18) wszystkich innych wymienionych w formularzu oferty załączonym do SIWZ. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz 

dostarczenia po zakończeniu robót dokumentów wymaganych przez ustawę z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, iż w pełni posiada prawo do wykonania robót, o których mowa 
w niniejszym paragrafie, a ich realizacja nie doprowadzi do uszczuplenia czy naruszenia 
praw osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez 
siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

7. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy, ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem niniejszej 
umowy, aż do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Wykonawca oświadcza, że od dnia złożenia oferty do dnia podpisania umowy nie 
wystąpiły jakiekolwiek zmiany w sytuacji prawnej reprezentowanych przez siebie 
podmiotów, w tym zmian ich reprezentacji, które mogłyby mieć wpływ na ważność 
zaciągniętych zobowiązań. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym zakresu robót, 
dostarczonymi dokumentami wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i nie wnosi żadnych uwag. 

 
§6 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca przedmiot umowy określony w §2 wykona bez pomocy/przy pomocy 

Podwykonawców w zakresie……………………………………………………… 
(niepotrzebne skreślić). 

2. Zlecanie robót Podwykonawcom odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 6471 
Kodeksu cywilnego. 

3. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić 
Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców. 

4. Na zawarcie umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą, którego Wykonawca wskazał 
w ofercie, Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający 
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub 
jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 
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5. Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na udzielenie zamówienia konkretnemu 
Podwykonawcy, może też, w przypadku powzięcia uzasadnionych podejrzeń, że 
kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości zamówionych robót lub 
dotrzymania terminów, żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

6. Umowa lub jej projekt, o których mowa w ust.4 powinny zawierać w szczególności 
zakres powierzonych robót oraz kwotę wynagrodzenia za roboty. Kwota ta nie może być 
wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. 

7. Wszelkie zmiany umów z Podwykonawcą dotyczące wysokości wynagrodzenia oraz 
zakresu powierzonych robót wymagają zgody Zamawiającego. 

8. Umowy z ewentualnymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniechania swoich 
Podwykonawców tak, jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniechania samego 
Wykonawcy. 

10. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę 
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania, aby Wykonawca rozwiązał umowę 
z Podwykonawcą, jeżeli według oceny Zamawiającego, Podwykonawca wykonuje 
świadczenia w sposób niezadowalający. Żądanie Zamawiającego powinno mieć formę 
pisemną i zawierać uzasadnienie. 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawcę z dalszym 
Podwykonawcą. 

14. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań na rzecz 
Podwykonawców, wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 

15. Wykonawca zobowiązany jest regulować swoje zobowiązania wobec Podwykonawców 
terminowo.  

16. Przed uregulowaniem swoich zobowiązań finansowych Zamawiający ma prawo żądać od 
Wykonawcy potwierdzenia zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy o otrzymanej zapłacie od Wykonawcy. 

17. Jeżeli Wykonawca nie zapłaci któremukolwiek z Podwykonawców należnego 
wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
i takim Podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony, ale nie zobowiązany, 
do dokonania stosownej zapłaty bezpośrednio na rzecz takiego Podwykonawcy, jak 
również do dokonywania dalszych płatności bezpośrednio na rzecz tego Podwykonawcy. 
Zamawiający będzie uprawniony w takim przypadku do dokonania potrącenia wszelkich 
kwot zapłaconych Podwykonawcy, związanych z realizacją przedmiotowego zadania oraz 
ewentualnych odsetek za opóźnienia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§7 

Przedstawiciele stron 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest Pani Zofia Czempkowska. 

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy. 
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3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ...................... 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). 

4. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą 
odpowiedzialnym za nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy jest Kierownik 
Referatu Inwestycji i Rozwoju – Pan Tomasz Żygadło. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 
przez niego upoważnionym, dostępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie 
wykonywane są roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a nie są 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§8 

Materiały i urz ądzenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania 

przedmiotu umowy, odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 88 z późn. zm.). 

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru), Wykonawca zobowiązany jest 
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na życzenie Zamawiającego jakość robót wykonanych 
z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań związanych z prowadzonymi robotami, a które nie były 
przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonanie robót nie jest zgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót jest 
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
§9 

Roboty dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub zamienne. 
1. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszą umową oraz roboty, których nie można było 

wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu 
umowy, Wykonawca wykona zgodnie z protokołem konieczności, sporządzonym 
wspólnie z Inspektorem Nadzoru. 

2. Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem 
do wykonywania w/w robót. 

3. Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych i/lub uzupełniających 
będzie podstawą do zawarcia odrębnej umowy pod warunkiem zachowania 
obowiązujących przepisów Prawa zamówień publicznych. 

4. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia za wykonane roboty 
dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub zamienne, które wykonał bez uzyskania pisemnej 
zgody Zamawiającego na ich wykonanie. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko roboty, których 
natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób lub mienia 
lub konieczność zapobieżenia awarii.  
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6. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe i/lub uzupełniające i/lub 
zamienne przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jak 
w przypadku podstawowych robót. 

7. Łączna wartość robót dodatkowych i uzupełniających nie może przekroczyć wartości 
wynikającej z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8. Roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne będą rozliczane przy zastosowaniu 
przepisów szczegółowych w tym zakresie oraz: 
1) stawek robocizny i wskaźników kosztów podanych w ofercie, w wykazie stawek 

i narzutów; 
2) cen materiałów i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie 

SEKOCENBUD z miesiąca wbudowania tych materiałów oraz miesiąca pracy dla 
sprzętu; 

3) podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie 
KNR-y. 

9. W przypadku wystąpienia robót, których nie przewiduje oferta Wykonawcy, podstawą do 
ustalenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie nakłady KNR. 

10. Wartość robót dodatkowych lub uzupełniających bez podatku VAT nie może przekroczyć 
50% wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w §3 ust. 1. 

 
§10 

Gwarancje 
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte 

przedmiotem niniejszej umowy, na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez 
obie strony protokołu odbioru końcowego. 

3. Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez 
względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez podwykonawcę, 
którym posłużył się on przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy 
gwarancyjne świadczone będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji i rękojmi w najkrótszym 
możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie 
dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 będzie dokonywane faksem lub pisemnie na adres 
Wykonawcy. 

7. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 5, Zamawiający może zlecić 
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokole przeglądu gwarancyjnego. 
9. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, 
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy 
innej firmie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. W przypadku usunięcia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji dla naprawionego 
elementu wyniesie ponownie 36 miesięcy. 

 
§11 

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej. 
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2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome, związane 

bezpośrednio z wykonaniem robót – od ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych, 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także w trakcie ruchu pojazdów mechanicznych. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować pełen okres realizacji przedmiotu umowy. 
W przypadku zmiany terminów lub wartości robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany jest do stosownego ich skorygowania lub uzupełnienia. 

4. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała: 
1) roboty – do wartości szacunkowej, określonej przez Wykonawcę w ofercie, 
2) urządzenia budowy, sprzęt  transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie 

budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej 
do ich ewentualnego zastąpienia. 

 
§12 

Kary i odszkodowania 
1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek naprawienia wszelkich wyrządzonych przez siebie 

szkód, jak również pokrycia roszczeń osób trzecich związanych ze szkodami powstałymi 
przy realizacji niniejszej umowy. Szkoda rozumiana jest zarówno jako uszczerbek 
majątkowy, jak też utracone korzyści, które można by osiągnąć, gdyby Wykonawca 
wykonywał swoje obowiązki w sposób należyty. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach: 
1) 0,5% wartości wynagrodzenia netto umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu umowy, liczonej od dnia, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 umowy, do 
dnia faktycznego odbioru; 

2) 0,5% wartości wynagrodzenia brutto netto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych w czasie odbioru lub okresie gwarancji i rękojmi, liczonej od dnia 
ustalonego na wykonanie usunięcia wad; 

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i od niego zależnych w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto 
umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:  
1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego i od niego zależnych – 10% wynagrodzenia netto  
2) zwłoki w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy – 0,5% wartości 

wynagrodzenia netto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu 
określonego w §13 ust. 5 umowy z zastrzeżeniem spełnienia przez Wykonawcę 
wytycznych §13 ust. 4. 

4. Jeżeli wartość szkody przewyższa wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły 
dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia ewentualnych kar 
umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu kwoty stanowiące równowartość 
wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien, odsetek, odszkodowań i innych 
należności lub opłat wynikających ze zobowiązań Zamawiającego wobec osób trzecich, 
a powstałych w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
postanowień umowy. 
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§13 
Odbiory 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w §1, po zakończeniu robót będących przedmiotem zamówienia. 

2. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory techniczne robót ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru dokona odbioru 

technicznego do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez 
Kierownika budowy lub robót; 

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy; 
3) odbiór gwarancyjny przedmiotu umowy, najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu 

gwarancji. 
3. Jeżeli całość robót zostanie zakończona, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.  
4. Na dzień powiadomienia, Wykonawca powinien skompletować następujące dokumenty 

odbiorowe: 
1) oświadczenie kierownika robót, kierownika budowy lub osoby upoważnionej 

o wykonaniu zakresu robót budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą oraz wymogami 
wynikającymi z warunków technicznych obowiązujących w budownictwie; 

2) dokumenty potwierdzające, że zastosowane i wbudowane materiały i urządzenia 
spełniają wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
zgodnie z wymogami określonymi w art. 10 Prawa budowlanego oraz 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.); 

3) protokół z pomiaru instalacji odgromowej 
4) protokół potwierdzający prawidłowość wykonanych robót kominiarskich, 

sporządzony przez uprawnionego kominiarza 
5) pisemną gwarancję na przedmiot umowy w zakresie robót obejmujących dach, 

instalację odgromową oraz przebudowę kominów). 
Dzień potwierdzenia gotowości jest uznany jako data zakończenia robót.  

5. Zawiadomienie o zakończeniu robót winno być dokonane na piśmie. Zamawiający 
zobowiązuje się najpóźniej w ciągu 14 dni od chwili potwierdzenia gotowości – 
rozpocząć czynności odbioru albo przekazać Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą, 
jakie prace, zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł być 
dokonany zgodnie z umową. Zakończenie odbioru winno nastąpić w terminie 14 dni 
roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 

7. Na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu 
gwarancyjnego. 

8. Zamawiający dokona odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy nie później niż na 
14 dni przed dniem zakończenia okresu rękojmi i gwarancji.  

9. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio należne wynagrodzenie 
Wykonawcy, 



 10

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy 
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na 
zasadach określonych w §12 umowy oraz domagania się od Wykonawcy 
naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia. 

 
§14 

Zmiany umowy 
1. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 

1) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych 
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 
kosztów, lub 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 
dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie 
zamówienia podstawowego w terminie umownym; 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na realizację robót, dla 
których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków 
atmosferycznych, termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu – jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
Wykonawcy nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 
1) zmiany osób wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego oraz, że osoby te będą spełniać 
warunki opisane w SIWZ, 

2) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, 
3) zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia spowodowane przebiegiem 

procesu inwestycyjnego i niezawinione przez Wykonawcę, 
4) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasadach 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 
o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

5) zmiany sposobu regulowania należności Wykonawcy spowodowane przebiegiem 
procesu inwestycyjnego, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

3. We wszystkich przypadkach określonych w §14 ust. 1, termin realizacji przedmiotu 
umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności, 
o których mowa w §14 ust. 1. 

4. Zmiany do umowy wymagają formy aneksu do umowy podpisanego przez obie strony 
pod rygorem nieważności. 

 
§15 

Odstąpienie od umowy 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także w przypadkach określonych 
w ustawie Kodeks cywilny. 

 
 



 11

§16 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla 
siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego; jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
§17 

Wykaz załączników 
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
2. Oferta Wykonawcy; 
3. kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
4. Założenia techniczne do remontu dachu budynku Centrum Kultury Miejska Biblioteka 

Publiczna w Głuszycy; 
5. Przedmiar robót. 

 
 
 
 
  ZAMAWIAJ ĄCY:       WYKONAWCA: 
 
 


