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UMOWA RARR/CZP/ ................/2011 

 

zawarta w Rzeszowie w dniu…….. …….. pomiędzy: 

 

Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie, 

35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008207; 

NIP 813-00-10-538, Regon 690260330, 

kapitał zakładowy 8 691 000 , opłacony w całości . 

Zwaną dalej „ Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

 

1. ........................................................ 

2. ........................................................ 

 

a ……………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………… 

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

Zwanym dalej „Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

 

1. ................................................... 

2. ................................................... 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót 

budowlanych dla zadania : Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum 

Obsługi PPNT realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap Strefa S1 Jasionka woj. Podkarpackie.” 

2. Wyżej wymienione zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka , 

Działanie I.3 Wspieranie Innowacji .     

3. Wybór Wykonawcy nastąpił  w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  

z 2010 r.,  Nr 113, poz.759 z póżn. zm.). 



§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia , w tym z dokumentacją projektową obejmującą:   

I. PROJEKT BUDOWLANY 

1. TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2. TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

- część 1 Projekt architektury,  

- część 2 Projekt konstrukcji,  

3. TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  

- część 3.1. Wewnętrzne instalacje wod-kan 

- część 3.2. Projekt wewnętrznych instalacji c.o. z kotłownią gazową  

          i  instalacją solarną 

- część 3.3. Projekt wewnętrznej instalacji gazowej 

- część 3.4. Projekt wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji 

- część 3.5. Projekt stacji redukcyjno-pomiarowej 

- część 4.1. Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych i  

       teletechnicznych  

- część 4.2. Projekt kontenerowej stacji transformatorowej typ 

MRwbS 

       20/2x630-7 

- część 5. Projekt dróg i ukształtowania terenu 

- część 6. Projekt podziemnego zbiornika p. poż. 

- część 7. Dokumentacja geotechniczna 

4. TOM III 

Projekt zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 869 

5.  Projekt budowlany zamienny  

II. PROJEKTY WYKONAWCZE 

1. Architektura 

 Część 1 

 Część 2 

2. Konstrukcja 

 Część produkcyjno-usługowa 

 Część biurowo-konferencyjna 

3. Wewnętrzna instalacja wod-kan 

4. Wewnętrzna instalacja c.o. oraz ct. do nagrzewnic wentylacyjnych 

5. Wewnętrzna instalacja gazu 

6. Kotłowni gazowej z instalacją solarną 

7. Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji  

8. Instalacje elektryczne podstawowe 

9. Instalacja telewizji dozorowej (CCTV) 

Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 

Instalacja oddymiania pożarowego 

Instalacja nagłaśniająca 

10. Instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna, TV) 

11. Kontenerowa stacja transformatorowa typ MRw-bs 20/2x630-7 

12. Zasilanie –Linie kablowe NN  

Oświetlenie zewnętrzne 

13. Dróg i ukształtowania terenu 

14. Przyłączy i sieci wod-kan z podziemnymi zbiornikami p.poż. o pojemności 2 

x 125 m3 

15. Budowy przyłącza gazu śr/c (do 0,5 MPA) do zasilania stacji gazowej wraz 

ze ścianą (wnękową) stacją red-pom. Dla inkubatora technologicznego  

16. Projekt ogrodzenia 

17. Projekt szaty roślinnej wraz z przedmiarem robót 

   



III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT 

1. SST-B-1 –  Roboty konstrukcyjno-budowlane – hala produkcyjna 

2. SST-B-2 – Roboty konstrukcyjne budowlane – budynek administracyjny 

3. SST-B-3 –  Roboty konstrukcyjno-budowlane – roboty zewnętrzne 

4. SST-S.1 –  Wewnętrzna instalacja wod-kan 

5. SST-S.2 –  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. do nagrzewnic 

wentylacyjnych 

6. SST-S.3 –  Kotłownia gazowa 

7. SST-S.4 –  Instalacja solarna 

8. SST-S.5 –  Wewnętrzna instalacja gazu 

9. SST-S.6 –  Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

10. SST-S.7 – Przyłącza i sieci wod-kan z podziemnymi zbiornikami p.poż     

o pojemności 2 x 125m3 

11. SST-S.8 – Przyłącza gazu śr/c (do 0,5 MPA) do zasilania stacji gazowej  

wraz ze ścienną (wnękową) stacją red.-pom. dla Inkubatora 

technologicznego PPNT – II etap w miejscowości Jasionka  

12. SST-S.9 – Stacja redukcyjno-pomiarowa II0 o Q = 120 Nm3 dla 

Inkubatora  technologicznego PPNT II etap 

13. SST-E1 –  Instalacje elektryczne podstawowe 

14. SST-E2 – Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)  

   Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 

   Instalacja oddymiania pożarowego 

   Instalacja nagłaśniająca 

15. SST-E3 –  Instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna,                 

TV)   

16. SST-B –  Kontenerowa stacja transformatorowa typ MRw-bS 

20/2x630-7- roboty   budowlane dla posadowienia stacji trafo 

17. SST-E4 – Kontenerowa stacja transformatorowa 

Zasilanie – linie kablowe NN 

Zasilanie i sterowanie napędu bramy oraz wideodomofonu 

18.  SST-E5 –  Oświetlenie zewnętrzne   

19. SST-D1 –  Drogi i ukształtowanie terenu 

20. STO      -       wymagania ogólne 

 

IV. PRZEDMIARY ROBÓT 

1. SST- B-1, SST-B-2  – Roboty konstrukcyjno-budowlane 

2. SST- B-3 –  Roboty konstrukcyjno-budowlane – elementy zewnętrzne 

3. SST-S1 –  Wewnętrzne instalacja wod-kan 

4. SST-S.2 –  Wewnętrzna instalacja c.o. i c.t. do nagrzewnic 

wentylacyjnych 

5. SST-S.3; SST-S.4. – Kotłownia gazowa wraz z instalacją solarną 

6. SST-S.5 –  Wewnętrzna instalacja gazu 

7. SST-S.6 – Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

8. SST-S.7. – Przyłącza i sieci wod-kan z podziemnymi zbiornikami p.poż  

o pojemności 2 x 125m3 

9. SST-S.8 – Przyłącz gazu śr/c (do 0,5 MPA) do zasilania stacji gazowej  

wraz ze ścienną (wnękową) stacją red.-pom. dla Inkubatora 

technologicznego PPNT II etap w miejscowości Jasionka 

10. SST-E1 –  Instalacje elektryczne podstawowe 

11. SST-E2 -  Instalacja telewizji dozorowej (CCTV)  

   Instalacja sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) 

   Instalacja oddymiania pożarowego 

   Instalacja nagłaśniająca 

12. SST-E3 –  Instalacja okablowania strukturalnego (logiczna, telefoniczna,   

TV) 



13. SST-B; SST-E4 – Kontenerowa stacja transformatorowa 

   typu MRw-bS 20/2x630-7  

14. SST-E4, SST-E5 –  Zasilanie – linie kablowe NN 

Oświetlenie zewnętrzne  

15. SST-E4 – Projekt ogrodzenia - Zasilanie i sterowanie napędu bramy oraz 

wideodomofonu 

16. SST-D.1. – Drogi i ukształtowanie terenu    

17. PR-A+K – Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 

 

2. Wykonawca oświadcza, że całość dokumentów i dokumentacji projektowej 

składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oznaczoną w 

ust.1 oraz złożona przez niego oferta stanowią nierozłączną część niniejszej 

umowy RARR/CZP/............/2011 z dnia ................. 2011. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i nie zgłasza 

zastrzeżeń. 

 

§3 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 14 miesięcy od 

daty podpisania umowy.     

2. Jako termin realizacji przedmiotu umowy uważa się zakończenie wszystkich robót 

budowlanych i porządkowych objętych przedmiotem zamówienia i zgłoszenie ich do 

odbioru.   

3. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru robót w terminie 14 dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę. Z odbioru 

strony sporządzą protokół odbioru końcowego. 

4. Termin ustalony w ust. 1 ulega zawieszeniu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

a)  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego 

b) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 

 robót; 

c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

 pomimo zachowania należytej staranności.   

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy 

oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zaakceptowane przez 

Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowy 

termin ( dokonają zawieszenia terminu aneksem do umowy ) , z tym , że 

maksymalny okres  zawieszenia terminu realizacji przedmiotu umowy równy będzie 

okresowi przerwy.  

7. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni od dostarczenia 

przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku 

zawiadamiającego o rozpoczęciu robót budowlanych.  

§4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy  wynosi netto ………………………zł 

(słownie:…………………………złotych) powiększone o podatek VAT w wysokości 

ustawowej tj. brutto:………………….zł (słownie…………………………………………………złotych) 

zł. W przypadku zmiany wysokości ustawowej stawki podatku VAT wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy w części dotyczącej wysokości podatku VAT  ulegnie 

odpowiedniej zmianie. 



 

2. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie ma charakter ryczałtowy  

i niezmienny do czasu (terminu) wykonania przedmiotu umowy , oraz jest zgodne z 

załącznikiem nr 1 do umowy – zestawienie rodzajowe kosztów robót wykonania 

zadania.  

3. Wynagrodzenie płatne będzie  w czterech transzach:  

 pierwsza transza płatna będzie po wykonaniu  części robót budowlanych z 

zakresu rzeczowo-finansowego wynikającego ze „szczegółowego harmonogramu 

robót i finansowania” opracowanego i dostarczonego zamawiającemu przed 

rozpoczęciem robót budowlanych , jak określono w pkt. 5.4.3 STO -  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

– Wymagania Ogólne  , potwierdzonych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w wysokości do 15% wynagrodzenia brutto wykonawcy 

określonego w umowie . Minimalna wielkość wykonanych robót i pierwszej 

transzy musi wynosić 12% wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy. 

 druga transza płatna będzie po wykonaniu części robót budowlanych, 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego , w wysokości do 30% 

wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w umowie , ustalona jako różnica 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie ,  z uwzględnieniem 

wypłaconego wykonawcy wynagrodzenia w ramach pierwszej transzy płatności. 

Minimalna wielkość wykonanych robót i płatności drugiej transzy musi wynosić 

narastająco 25% wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy. 

 trzecia transza płatna będzie po wykonaniu części robót budowlanych , 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w wysokości 60% 

wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w umowie z uwzględnieniem 

wypłaconego wykonawcy wynagrodzenia w ramach pierwszej i drugiej transzy 

płatności. Minimalna wielkość wykonanych robót i płatności im odpowiadających 

z pierwszej i drugiej transzy musi wynosić narastająco 55% wartości brutto 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 czwarta transza – płatna po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń , o którym mowa w § 3 

ust. 3 niniejszej umowy oraz przekazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów 

wynikających z ustawy Prawo Budowlane,  ustalona jako różnica wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie  z uwzględnieniem wynagrodzenia 

wypłaconego wykonawcy w ramach pierwszej , drugiej i trzeciej transzy 

wynagrodzenia. 

4. Wynagrodzenie , z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 5 , będzie płatne 

przelewem , na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 

30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy 

.................................................................................................. 

§5 

1. Wykonawca przed  wystawieniem Zamawiającemu faktury za wykonanie części i 

całości robót wykaże, poprzez złożenie stosownych dokumentów finansowych oraz 

dokumentów zawierających oświadczenie Podwykonawców , iż dokonał całkowitego i 

ostatecznego rozliczenia z Podwykonawcami za wykonane przez nich roboty 

budowlane.    

2. W przypadku braku oświadczenia Zamawiający dokona zapłaty za wykonane przez 

Podwykonawców roboty budowlane bezpośrednio Podwykonawcom, obniżając 

wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót wykonanych przez Podwykonawcę. 

 



§6 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi  5 lat  licząc od dnia 

odbioru końcowego bez zastrzeżeń całego przedmiotu umowy.    

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie 3 letniej gwarancji za wady fizyczne 

wbudowanych urządzeń będących przedmiotem odbioru w ramach niniejszej umowy,  

licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, 

na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wg gwarancji 

producenta.   

3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

końcowego, jako załącznik do protokołu.   

4. Gwarancja obejmuje: 

 przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach 

udzielonej gwarancji;   

 usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w 

momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji;  

 koszty przeglądów gwarancyjnych ponosi Wykonawca  

  koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania zamontowanych urządzeń (rzeczy) ponosi Zamawiający;  

5.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

 działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za 

którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;   

 normalnego zużycia urządzenia albo jego części;   

 winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji  

i konserwacji urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.    

6. Zasady eksploatacji i konserwacji  budowli i urządzeń zostaną określone w 

przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji” wraz z 

wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

7. „Instrukcja użytkowania i eksploatacji”  jest zbiorem szczegółowo opracowanych 

instrukcji   użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

8. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji” 

mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W 

szczególności zasady te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad 

określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji” nie będzie się 

mógł uwolnić od zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji  

i konserwacji elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami 

eksploatacji.   

10. W przypadku nie sporządzenia „Instrukcji użytkowania i eksploatacji” przez 

Wykonawcę, sporządzi je Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony 

Wykonawca lub zostaną one potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego 

wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w 

tym awarii urządzeń i instalacji – w ciągu 24 godzin.   

12. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w 

terminie 14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym 

pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem 

możliwości technologicznych i zasad sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez 



Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia 

wady lub usterki.  

13. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 

wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 11 i 12 , Zamawiający zleci 

usunięcie tych wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę 

lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

14. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy  

i Zamawiającego.   

15. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

16. Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie spowodowała 

uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca 

zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

17. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres rękojmi lub 

gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o 

stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.  

18. Wykonawca nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go  

o usterce, jeżeli ta spowodowała inne usterki (uszkodzenia), których można było 

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej usterce.  

19.  Odbiór poprzedzający zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na 

wniosek Zamawiającego . Informacja o planowanym terminie odbioru zostanie 

przesłana do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.    

20. Zamawiający dokona przeglądu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem 

Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowiązuje się 

do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przeglądu, o ile będzie to 

technologicznie możliwe. Zamawiający umożliwi dostęp do budowli i urządzeń w celu 

usunięcia wady lub usterki. 

§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach:    

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;   

b)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 

piśmie;   

c)  Wykonawca przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 3 ust.4  

i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni;   

d)  Wykonawca , pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

przedmiotu zamówienia, wykonuje go w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową.  

   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

 

a)  Zamawiający , pomimo wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie wywiązuje się 

z  obowiązku współdziałania z Wykonawcą niezbędnego do wykonania zamówienia .  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 



   

a)  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale  

 Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień odstąpienia;   

b)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na  koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;   

c)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

 mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

 niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od  Wykonawcy,    

d)  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

 oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,    

     za które Wykonawca nie odpowiada;        

e)  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

 urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5.  Zamawiający,  w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie do 30 dni do:  

a)  dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;    

b)  dokona przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§8                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy;  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  

0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy 

dzień  zwłoki;  

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

ostatecznym,  czyli po upłynięciu okresu gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,01 

% wynagrodzenia, o którym  mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.   

2. W odniesieniu do innych okoliczności niż wymienione w ust. 1 niniejszego 

paragrafu Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:    

za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 5 %  wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

określonej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 

113, poz. 759 z póżn. zm.).    

4. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury końcowej 

Wykonawcy.   

5. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

6. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych , jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.    

7. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie 

usunięte w wyznaczonym terminie.    

8. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów. 



 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ........................ zł    

słownie złotych: 

.........................................................................................................   

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: 

..................................................................  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady  jakości.   

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym bez zastrzeżeń całego 

przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie.  

Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie  

5 letniego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do 

terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo 

jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

aneksu do umowy.   

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi 

być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

 

§ 11 

 

Wykonawca zobowiązany jest od dnia rozpoczęcia robót ubezpieczyć ich realizacje na 

kwotę odpowiadającą 100% ich wartości oraz przedstawić Zamawiającemu dowód ich  

ubezpieczenia. 

 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień 

zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                          

§13 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U  

z  2010 r. , Nr 113 poz.759 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane ( Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).                                                                                                              

 



§14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§15 

W sporach powstałych w związku z wykonaniem niniejszej umowy właściwy będzie sąd 

według siedziby Zamawiającego. 

§16 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


