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 Załącznik nr 5 do SIWZ 
Istotne postanowienia umowy 

UMOWA NR ZP-270-…………/2019    
 
zawarta w Bydgoszczy dnia  ……………. r. pomiędzy: 
 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr  Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy z siedzibą 
w (85-826) Bydgoszczy, przy ul. Szpitalnej 19, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000057250, NIP:  953-22-93-970,  Regon: 092354746, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 
Annę Lewandowską – Dyrektora Naczelnego 
 
a  
 
………………….. z siedzibą w (…….) ………………, przy ul. …………………, wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………., ……. Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS …………………, NIP:  …………..,  Regon: ………………,  zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
……………………. – ……………………………….. 
 
W rezultacie dokonania przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy, 
wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ………………………….) została 
zawarta umowa, o następującej treści: 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy 
pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji”. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają następujące załączniki do umowy, stanowiące jej integralną 
część: 

a) dokumentacja projektowa w postaci projektów budowlanych i wykonawczych, 
b) uzupełnienie do projektu wykonawczego, 
c) przedmiary robót, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, 
e) postanowienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Toruniu z dnia 11 lipca 2017 r; 
f) ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku z czerwca 2017 r; 
g) pozwolenie na budowę – Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 07 

sierpnia 2017 r; 
h) SIWZ wraz z załącznikami, 
i) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z SIWZ oraz z dokumentacją projektową, uznaje ją za kompletną oraz 
stanowiącą wystarczającą i odpowiednią podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy, wskazany w § 1 niniejszej umowy, w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r, z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia i oddzielenia ppoż, o 
których mowa w pkt.2 „Uzupełnienia do projektu wykonawczego Wykonawca zobowiązany jest zrealizować do 
dnia …............... . 
2. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i 
Wykonawcę nastąpi w terminie  do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania 
terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej i 1 komplet STWiOR. 
3. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu odbioru 
końcowego stwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, co nastąpi nie później niż w terminie 
wskazanym w ust. 1. 
4. Terminy realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w ust.1 mogą odpowiednio ulec zmianie w 
przypadku: 
1)  wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w §12 ust.1 pkt.2, i których wykonanie wymaga 

dodatkowego nakładu czasu, 
2)  przestojów (powyżej 7 dni) wynikających z zaistnienia siły wyższej; pod pojęciem siły wyższej rozumie się 
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okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym 
zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im 
przeciwstawić w sposób skuteczny,  

3)  przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń 
nieoznaczonych na mapie do celów projektowych.  

5. W przypadkach określonych w ust.4 pkt.2 Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W 
przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego okres przesunięcia terminu zakończenia 
zadania równy będzie okresowi, na jaki roboty budowlane zostały wstrzymane. 
6. Zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, o których mowa w ust.1, wynikające z przyczyn określonych 
w ust.4, mogą zostać dokonane wyłącznie na podstawie pisemnego uzasadnienia zmian zatwierdzonego przez 
Zamawiającego oraz wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 
postanowienia ust.7. 
7. W przypadku, gdy zmiana terminów realizacji przedmiotu Umowy, o której mowa w ust.5 będzie wymagała 
zgody dysponenta środków, z jakich inwestycja jest lub będzie dofinansowywana – warunkiem jej 
wprowadzenia będzie uzyskanie takiej zgody. 
 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. Strony są zobowiązane do wzajemnej współpracy na rzecz osiągnięcia celu, dla którego niniejsza umowa 
zostaje zawarta.  
2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności : 

a) przekazanie Wykonawcy, w dniu przekazania terenu budowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej i 
1 kompletu STWiOR; dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy stanowi własność 
Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim, z wyłączeniem osób wykonujących 
niniejsza umowę, np. podwykonawców, 

b) dokonanie protokolarnego odbioru robót, 
c) terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 
b) zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby, która jego zdaniem 

nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na 
terenie budowy z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną, 

c) akceptacji przewidzianych do wbudowania i montażu materiałów i urządzeń. 
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

a) sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego w stosunku do 
treści SIWZ, 

b) powiadamianie Zamawiającego o każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów opuszczeń, 
niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji projektowej,  

c) sporządzenie na własny koszt opinii, ekspertyz, badań, orzeczeń prób technicznych etc. niezbędnych do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

d) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z 
realizowanymi przez niego robotami (nie dotyczy pozwolenia na budowę), 

e) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w 
formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu na płycie CD zawierającej  min. aktualne certyfikaty i atesty na 
wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, 
karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu 
prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia - dokumentacja po zakończonym odbiorze 
będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną, jak również – przed zgłoszeniem odbioru końcowego - 
kompletu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkich 
pozostałych dokumentów wymaganych przepisami prawa, 

f) współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, uczestniczenie w rozpatrywaniu i rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg, 
roszczeń związanych z realizacją umowy, 

g) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze stanowiącymi załączniki do umowy: SIWZ, ofertą 
Wykonawcy, dokumentacją projektową, uzupełnieniem do projektu wykonawczego,  specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, postanowieniem 
Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Strazy Pożarnej w Toruniu z dnia 
11 lipca 2017 r, ekspertyzą techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku z czerwca 2017 r, 
pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 
07 sierpnia 2017 r, obowiązującymi przepisami, w tym: prawem budowlanym, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami bhp i p.poż. oraz w 
zakresie ochrony środowiska, 
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h) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska - Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na 
terenie przyległym do terenu budowy w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz 
utylizacji odpadów, w stopniu zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

i) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż., w tym: zapewnienie posiadania aktualnych badań 
lekarskich pracowników oraz odpowiednich szkoleń w zakresie przepisów BHP, przeszkolenie 
stanowiskowe itp., właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe wykonywanie robót 
budowlanych, zapewnienie używania przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej, 

j) realizowanie robót przy zastosowaniu materiałów i urządzeń własnych, przy czym wszystkie materiały i 
urządzenia muszą spełniać aktualne obowiązujące wymagania, w szczególności wynikające z ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 266), 

k) przedkładanie do wglądu wszystkich dokumentów, związanych z realizacją umowy, których zażąda 
Zamawiający nie później niż terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia żądania, 

l) zapewnienie sprawnego technicznie sprzętu w ilości odpowiedniej dla zakresu robót, 
m) bezzwłoczne zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Zamawiającego o ich 

wystąpieniu, 
n) protokolarne przejęcie terenu budowy, zapoznanie się z nim oraz przygotowanie wykonania przedmiotu 

umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawowych, 
o) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego 

niezbędnego do wykonania umownego zakresu robót, jeżeli wystąpi taka potrzeba, 
p) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robót oraz dostarczenie i zamontowanie na terenie 

budowy wymaganych przepisami tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
q) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów w 

wyniku działań własnych, osób trzecich, pojazdów itp. - w razie niewykonania tego zobowiązania 
Zamawiający może we własnym zakresie wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy, 

r) utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz ich otoczenia - w razie niewykonania tego 
zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza budowy innemu 
podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę, 

s) uporządkowanie terenu budowy i likwidacja zaplecza w terminie do 7 dni roboczych od protokolarnego 
odbioru końcowego robót, 

t) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już 
wykonanych, celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, a jeżeli wystąpią takie szkody, to usunięcie ich 
skutków na własny koszt ponosi Wykonawca, 

u) koordynacja robót poszczególnych branż i podwykonawców, 
v) uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego,  
w) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie działania oraz zaniedbania i wynikłe z tego tytułu 

ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją 
przedmiotu niniejszej umowy lub zaniechaniem wykonania czynności, do których wykonania 
Wykonawca był zobowiązany, 

x) ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 
budowy, w okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego, 

y) umożliwienie dostępu do realizowanego obiektu Zamawiającemu i osobom fizycznym lub prawnym, 
upoważnionym przez Zamawiającego, tudzież podmiotom uprawnionym na mocy odrębnych 
przepisów,  

z) przerwanie robót, w przypadku kiedy Zamawiający uzna to za konieczne, przy czym w przypadku gdy   
przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy wyniknie z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający – koszty zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego; gdy przerwa w wykonaniu 
przedmiotu umowy wyniknie z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 
zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca, natomiast gdy przerwa w wykonaniu przedmiotu umowy 
wyniknie z okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia 
poniosą obie strony w równych częściach; w przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o 
których mowa powyżej lub nie zabezpieczenia przez niego robót grożących awarią, Zamawiający 
wykona roboty zabezpieczające we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

aa) przedłożenie Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy polisy lub innego dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z SIWZ; polisa stanowi załącznik do 
niniejszej umowy, 

bb) przedłożenie Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy kosztorysy ofertowe sporządzone na 
podstawie przedmiarów, 

cc) pisemne powiadomienie Zamawiającego o złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości lub postawieniu 
w stan likwidacji, albo ustanowieniu zarządu komisarycznego, bądź zawieszeniu swej działalności oraz 
o zajęciu wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy w następstwie wszczęcia w stosunku do 
Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: 
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1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej 
działalności wobec mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia 
minimum 1.000.000,00 zł; 
2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej 
na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania posiadania aktualnego, opłaconego ubezpieczenia, o 
którym mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2, na każde żądanie Zamawiającego w dowolnym czasie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
 

§ 4 
WBUDOWANE MATERIAŁY I WYROBY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, fabrycznie nowych.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. 
U. 2019 r poz. 266) oraz wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o parametrach nie 
gorszych technicznie i jakościowo niż te, które wskazane są w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych. 
4. Występujące w dokumentacji projektowej znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu określenia 
zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów 
wykończeniowych. 
5. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych. 
Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny spełniać 
wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a także przed 
skierowaniem do realizacji powinny uzyskać adaptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora. 
7. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie, muszą posiadać przewidziane odpowiednimi 
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.  
 

§ 5 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ UMOWY I PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami następujące osoby: 
 

Lp. 
Nazwisko, 

 imię, 
Funkcja  

i specjalność 
Nr uprawnień 
budowlanych 

Nr ewidencyjny 
zaświadczenia  

o przynależności do 
odpowiedniego 

samorządu zawodowego 

1     

2     

3     

2. Dokumenty dotyczące osób wymienionych w ust. 1, tj. uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o 
przynależności do odpowiedniego samorządu zawodowego, stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca wyznacza do działania w jego imieniu i na jego rzecz, w tym do koordynowania robót oraz 
reprezentowania Wykonawcy Kierownika budowy – ……………. 
4. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia w imieniu Zamawiającego pełnić będzie 
ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszej umowy 
w imieniu Zamawiającego pełnić będzie: Pełnomocnik ds. Inwestycji i Rozwoju, tel. ……………... 
5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust.1 może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym 
w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1202 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 6-9. 
6. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, którejkolwiek z osób wskazanych ust.1 musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 
kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 
doświadczenia posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji. 
7. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust.6 nie później niż 7 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania budową i/lub robotami sanitarnymi, i/lub robotami 
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elektrycznymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych, i/lub kierownika robót elektrycznych, będzie traktowana 
jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust.8. 
8. Postanowienia ust.7 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej 
uprzednio na kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych lub kierownika robót elektrycznych. 
9. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową lub robotami sanitarnymi lub robotami 
elektrycznymi, innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy bądź uprzednio zaakceptowana przez 
Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy. 
10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być 
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. 
11. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a 
także projektu jej zmiany. 
12. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy, a także zgodę Wykonawcy na zmianę umowy zgodnie z 
przedłożonym Zamawiającemu projektem zmiany umowy. 
13. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy oraz do projektu zmiany umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14 niniejszego paragrafu 
w terminie trzech dni roboczych licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w 
ust.11 i 12 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym terminie uważa się za 
akceptację przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego. 
14. 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. 
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartego aneksu do 
tej umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia odpowiednio umowy lub aneksu do tej umowy. 
16. Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych licząc od daty przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o 
których mowa w ust.15 niniejszego paragrafu zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, a także do aneksu do umowy,  której przedmiotem są roboty budowlane: 
1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14 niniejszego paragrafu. 
Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację przedłożonej umowy 
lub aneksu do tej umowy przez zamawiającego. 
17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 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 niniejszej Umowy.  
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 14, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
19. Przepisy ust.17-18 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
20. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wszystkie czynności wykonywane przez te osoby bezpośrednio przy realizacji przedmiotu 
zamówienia i w miejscu prowadzenia robót budowlanych. 
21. Wymóg określony w ust.20 nie dotyczy czynności podejmowanych przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1202 
ze zm.).  
22. W trakcie realizacji zamówienia 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.20 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. 
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23.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie 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.20 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 wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

24. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.20 
czynności.  
25. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE I JEGO ZMIANY 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej 
umowy, podane przez Wykonawcę w złożonej ofercie, wynosi: brutto (z VAT): ……………………… zł 
(słownie: ………………00/100), w tym wynagrodzenie netto (bez VAT): ………………. zł (słownie: 
……………………….. 00/100) i podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki: …….% w wysokości 
………………… zł (słownie:…………………………………). 
2. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą maksymalną za realizację przedmiotu umowy.  
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym ryzyko związane z okolicznościami, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia umowy i 
wszystkie koszty zawarte między innymi w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym i przedmiarze 
robót.  
 

§ 7 
ZASADY ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY 

1. Ustala się następujące zasady rozliczeń finansowych Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy: 
1)  należność, o której mowa w § 6 ust.1 płatna będzie etapami zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – 

finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze danego 
etapu w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
faktury częściowej lub końcowej, z zastrzeżeniem ust.1 pkt.2 oraz – w zakresie płatności drugiej i każdej 
kolejnej transzy - z zastrzeżeniem ust.3-6, 

2)  Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący załącznik do niniejszej Umowy może podlegać zmianom i 
modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie: zmian kolejności realizacji 
poszczególnych etapów, przesunięć zakresu rzeczowego pomiędzy danymi etapami oraz wynikających stąd 
zmian wynagrodzenia za dane etapy, a także innym zmianom, o ile nie powodują one zmiany wynagrodzenia 
określonego w §6 ust.1, z zastrzeżeniem §12, 

3)  za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego, 
4)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym z tytułu szkód i kar umownych, jak też 
kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

2. Strony ustalają, że każdorazowo podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Strony 
protokoły odbioru wykonanych robót.  
3. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę: prawidłowo 
wystawiona faktura VAT, przedstawiona Zamawiającemu wraz z: 
1)  protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone 

elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego 
będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców w ramach odbieranych robót,  

2)  kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,  

3)  kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, a w przypadku braku robót budowlanych, 
dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru 
częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie 
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były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w tym 
zakresie,  

4)  dodatkowo jeżeli przy ostatniej płatności  Wykonawca nie przedłożył kopii przelewów bankowych   
potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców a  przedłożył jedynie 
oświadczenia  Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, z których wynika, iż roszczenia nie były 
jeszcze wymagalne, to warunkiem dokonania kolejnej płatności jest przedłożenie kopii przelewów bankowych   
potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, których 
dotyczą uprzednio złożone oświadczenia. 

4.Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust.3 Zamawiający jest 
uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.3 nie może być traktowane przez Wykonawcę jako 
niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 
6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa ust.5, zawierające 
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług 
realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do 
wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  postanowień Umowy o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
7. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane 
będące przedmiotem niniejszej umowy. 
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w ust.7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, 
który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust.7, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 
12. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy. 
13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie trwania niniejszej umowy  
mediów. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający. Podstawą 
wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 

 
 

§ 8 
ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów: 
1)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2)  odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych zgodnie z Harmonogramem 

rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do Umowy, 
3)  odbiór końcowy, 
4)  odbiór po upływie okresu gwarancji. 
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2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji przedmiotu zamówienia ulegną zakryciu. Odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 (czterech) dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru według zasad jak przy odbiorze końcowym robót, określonych w ust.4. Do odbioru 
częściowego Wykonawca przedłoży zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. Badanie 
materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych 
„zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń Wykonawcy z kontroli jakości 
elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
normami państwowymi. Z dokonanego odbioru częściowego robót zostanie sporządzony protokół według zasad 
jak przy odbiorze końcowym robót, określonych w ust.4. 

4. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inspektora Nadzoru. Wraz z 
powiadomieniem Wykonawca składa Inspektorowi Nadzoru dokumenty, o których mowa w ust.4.2. Kopię 
powiadomienia i dokumentów przekazanych Inspektorowi Nadzoru Wykonawca przedkłada w siedzibie 
Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia zakończenia robót. 

4.1. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora 
Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni licząc od dnia potwierdzenia wpisem do dziennika 
budowy przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w ust.4.2. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną.  

4.2. Do powiadomienia, o którym mowa w ust.4 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty 
pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania robót, w szczególności: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej + 
1 egzemplarza na płycie CD); dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane 
materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne 
urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru 
wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację 
eksploatacyjną 
2) dziennik budowy (oryginał), 
3) oświadczenie Kierownika budowy (art.57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
6)  atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
4.3. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych bądź robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy, z zastrzeżeniem postanowienia ust.4.6 lit.b). 
4.4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy, zawierający: 
1)  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
2)  ocenę wyników badań, 
3)  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia, 
4)  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z udzielonym zamówieniem.  
4.5. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie jednocześnie przekazanie przedmiotu umowy 
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Zamawiającemu. Za datę odbioru końcowego przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony 
protokołu odbioru końcowego robót. 
4.6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia z zagrożeniem, że po bezskutecznym 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający nie przyjmie naprawy, 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,  albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w czasie odpowiednim, albo Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale 
umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej, przy czym utrata wartości, o której mowa powyżej, ustalona będzie w 
drodze negocjacji  przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a jeżeli nie dojdą oni do porozumienia, przez 
rzeczoznawcę budowlanego, powołanego przez Zamawiającego spośród biegłych sądowych na koszt 
Wykonawcy, 

3)  jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt i ryzyko lub może 
zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę lub może 
odstąpić od umowy. 

5. Odbiór po okresie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. W związku z powyższym 
przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający winien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych robotach będących przedmiotem niniejszej umowy. 
5.1. Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w ust.4 właściwych dla odbioru końcowego, przy czym termin tego odbioru nie może nastąpić 
później niż na 3 dni robocze przed datą upływu okresu gwarancji jakości. 
5.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do odbioru po okresie gwarancji, Zamawiający dokona 
jednostronnego odbioru bez udziału Wykonawcy i w przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek wezwie 
Wykonawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. 
 

§9 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (ZNWU) 

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10% ceny 
ofertowej brutto, tj. kwotę ………………….. zł ( słownie: ………………………………………..) w formie 
………………………………. 
2. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
okres, o który został wydłużony termin zakończenia robót, w terminie 7 dni od daty wyznaczenia nowego 
terminu zakończenia robót. 
3. Zamawiający zwraca wniesione ZNWU w następujących sposób: 

a) kwotę …………………zł (słownie: ………………..) (70% wniesionego ZNWU) gwarantującą 
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni 
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, czego 
potwierdzenie stanowić będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego podpisany przez 
Zamawiającego, 

b) kwotę …………………..zł (słownie: ……………………..) (30% wniesionego ZNWU) służącą do 
pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, Zamawiający zwolni 15 
dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wniesionego ZNWU ewentualnych roszczeń z tytułu 
szkód i kar umownych. 
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ZNWU wraz z powstałymi odsetkami 
będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi. 
6. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 10 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej i kompleksowej pisemnej gwarancji jakości z tytułu wad 
fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego po końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu 
umowy. 
2. Okres gwarancji jakości ustala się na ……… (słownie: …………) miesięcy na cały przedmiot umowy ( w 
tym także na zamontowane wyroby i urządzenia). 
3. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginały kart gwarancyjnych producentów wmontowanych 
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wyrobów i urządzeń, a także instrukcje konserwacji, napraw i obsługi wmontowanych instalacji, wyrobów oraz 
urządzeń.  
4.  W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie przeprowadzał bezpłatnie przeglądy okresowe w terminach i 
na zasadach określonych przez producentów w instrukcjach użytkowania, warunkach gwarancyjnych i w 
dokumentacji techniczno-ruchowej.  
5. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca ma obowiązek świadczyć bezpłatnie usługi serwisowe 
zamontowanych wyrobów i urządzeń obejmujące przeglądy techniczne przeprowadzane na zasadach 
określonych przez ich producentów w instrukcjach użytkowania, warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji 
techniczno-ruchowej, a także usuwać zgłoszone usterki i nieprawidłowości w ich działaniu i wymieniać 
wszystkie materiały eksploatacyjne w terminie 48 godzin od zgłoszenia.  
6. Zamawiający z tytułu gwarancji jakości może żądać usunięcia wady przez Wykonawcę, jeżeli ujawniła się ona 
w okresie trwania gwarancji. 
7. W ramach udzielonej gwarancji jakości w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przystąpić do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia 
wad. 
8. W przypadku zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
9. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji jakości ponosi Wykonawca. 
10. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji jakości w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo. 
11. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji jakości. 
12. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie ……………… miesięcy od dnia następnego po 
końcowym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 
 

§ 11 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
a) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 

wykonaniu przedmiotu umowy, liczone od dnia wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy (§2 
ust. 1 umowy) do dnia faktycznego odbioru,  

b) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w 
usunięciu wad ujawnionych w toku czynności odbiorowych, liczonych od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad do dnia faktycznego odbioru, 

c) 2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  z tytułu braku zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

d) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy dzień zwłoki w 
zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

e) 2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy z tytułu nieprzedłożenia do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany, 

f) 2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy z tytułu nieprzedłożenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi lub jej zmiany, 

g) 2% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy z tytułu braku zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

h) 10% wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

i) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy,  za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §5 ust.20 
czynności. 

2. Kary zastrzeżone w ust. 1 Zamawiający może potrącić z faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu 
umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej na zasadach ogólnych, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar 
umownych. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu  odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 
umowy, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności ustalonych przepisem art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
 

§ 12 
ZAKRES DOPUSZCZALNYCH ZMIAN UMOWY 

1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej umowy w 
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stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
1) zmiany, o których mowa w §7 ust.1 pkt.2, §2 ust. 5 - 8, §5 ust.5 - 8, 
2) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 
szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 
3) zmiany, w zakresie których zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 
starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 
4) zmiana Wykonawcy – jeśli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego 
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 
5) zmiany, które - niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 
6) zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) - 
dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić 
kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić 
do zmiany charakteru Umowy. 
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieszcza 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Umowy. 
5. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany 
Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c, pkt. 3 lit. b i pkt. 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia 
określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 
6. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 
1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w 
tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, 
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany 
pierwotnie w Umowie, 
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, 
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w 
przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 4. 
7. Ustalony w ust.1 zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu 
okoliczności w nim opisanych.  
8. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z podstaw 
podanych w ust.1, zobowiązany jest złożyć pisemne uzasadnienie okoliczności istotnych dla dokonania danej 
zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie. Zamawiający jest uprawniony i 
zobowiązany do szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz załączonych dowodów celem zajęcia 
stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem Wykonawcy, które może przybrać formę :  
1)  pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia postępowania 

prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona,  
2)  pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania w celu zmiany 

umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do umowy sporządzony przez 
Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka 
konieczność; na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania  
zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to 
konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy; w czasie trwania wyżej opisanej procedury, 
mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, 
przerywania, opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umownej.  

9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, jest nieważna. 
10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 13 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz treści niniejszej umowy, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, przywołanych poniżej.  
2. Zamawiającemu przysługuje bez wyznaczenia Wykonawcy terminu dodatkowego prawo odstąpienia od 
umowy w następujących przypadkach:  
1)  wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy, 

2)  nieprzestrzeganie przez Wykonawcę prawa budowlanego lub realizowanie robót budowlanych niezgodnie ze 
sztuką budowlaną, 

3)  stwierdzenie wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 
4)  przerwanie z winy Wykonawcy realizacji robót budowlanych na okres dłuższy niż 7 dni, 
5)  brak kontynuowania przez Wykonawcę robót budowlanych w ciągu 7 dni, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do podjęcia robót budowlanych, 
6)  skierowanie przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi innych osób niż określone w §5 bez 

zgody Zamawiającego, 
7)  wystąpienie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wystąpienie konieczności dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy, 

8)  wystąpienie po stronie Zamawiającego trudności finansowych niepozwalających na dalszą realizację 
przedmiotu zamówienia - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu faktycznego wykonania części umowy, 

9)  upadłość, likwidacja, ustanowienie zarządu komisarycznego, zawieszenie działalności gospodarczej, 
wykreślenie z rejestru przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

10) zajęcie majątku Wykonawcy, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej 
Umowy w następstwie wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodni co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust.1-1b, 1d i 1e ustawy PZP, 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy PZP,  
3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim 
na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  
4. W przypadkach, o których mowa w ust.2 i 3 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
5. Odstąpienie od umowy oraz rozwiązanie umowy wymagają  formy pisemnej oraz pisemnego uzasadnienia 
pod rygorem nieważności. 
6. Odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 2 nie stanowi podstawy dochodzenia 
przez Wykonawcę jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego przekraczających 
wartość wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy, odebranych bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 
7. Odstępujący od umowy Wykonawca jest obowiązany naprawić Zamawiającemu spowodowaną tym szkodę, 
chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.  
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę lub w przypadku rozwiązania 
umowy przez Zamawiającego strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1)  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy Wykonawca sporządzi, przy udziale 

Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac oraz zgromadzonych na terenie budowy 
materiałów i urządzeń dla potrzeb robót jeszcze niezrealizowanych, według stanu w dniu odstąpienia lub 
rozwiązania umowy i zgłosi do odbioru przerwane roboty i prace zabezpieczające; wyżej wskazany protokół 
inwentaryzacji robót, materiałów i urządzeń, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w wyznaczonym przez Zamawiającego  zakresie na koszt tej 
strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy; do czasu uznania winy przez którąś ze stron lub wyroku 
sądowego, opłacenie kosztów wykonanego zabezpieczenia obciąża stronę odstępującą od umowy, przy czym 
koszty zabezpieczenia muszą być potwierdzone przez Zamawiającego, 

3)  Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy jego  zaplecze 
techniczne i socjalne. 

9. W przypadku nieprzystąpienia jednej ze stron do czynności wymienionych w ust.8 pkt.1, strona druga jest 
upoważniona do ich dokonania jednostronnie. 
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§ 14 
SPOSÓB DORĘCZANIA PISM 

1. Strony oświadczają, że wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą jako adresy do doręczeń 
wszelkich pism związanych z realizacją niniejszej umowy. 
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest niezwłocznie 
powiadomić drugą Stronę o powyższym fakcie. Brak informacji o dokonanej zmianie upoważnia drugą Stronę 
do przyjęcia domniemania, że wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty 
wysłania. Skutek doręczenia będzie miał również zwrot wysłanej poleconej przesyłki pocztowej z adnotacją 
poczty typu: „Nie podjęto w terminie”, „Adresat wyprowadził się” itp. 
 

§ 15 
KLAUZULA SALWATORYJNA 

1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie 
Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych 
postanowień umowy, chyba że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana 
lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2. 
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, 
Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający możliwie 
najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne. 
 

§ 16 
CESJA WIERZYTELNOŚCI 

Strony wyłączają możliwość zbycia wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy oraz 
dokonywania przez osoby trzecie czynności faktycznych i prawnych dotyczących tych wierzytelności bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić 
zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 
ze zm). 
 

§ 17 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW I REGULACJE PRAWNE 

1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, będą rozstrzygane na drodze sądowej 
przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2018 r poz.1025 ze zm.), 
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r poz.1986 ze 

zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, 
c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.1202 ze zm.) oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
3. Przez użyte w umowie pojęcie „dni robocze” strony rozumieją dni od poniedziałku do piątku.  

 
§ 18 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 
1. Wykaz załączników do umowy: 

a) dokumentacja projektowa w postaci projektów budowlanych i wykonawczych, 
b) uzupełnienie do projektu wykonawczego, 
c) przedmiary robót, 
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych, 
e) SIWZ wraz z załącznikami, 
f) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo - finansowym. 
g) polisa OC Wykonawcy, 
h) uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniego samorządu 

zawodowego kierownika budowy i/lub kierowników robót, 
i) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
2. Załączniki stanowią integralną część umowy. 
 

§ 19 
ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY 

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
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