
 
U M O W A Nr ............ 

 
 
zawarta w dniu…………….. r pomiędzy Gminą Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 
Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upowaŜnienia którego działają :  
 
1. Wiceprezydent Miasta Gdyni –    BOGUSŁAW STASIAK 
2. Naczelnik Wydziału Budynków- ROMAN WITOWSKI 
  
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,  
 
a Firmą WIP Sp. z o.o. Numer KRS 0000080346 mającą swą siedzibę w Gdańsku, przy ul. 
Słowiańskiej 10, 80-381 Gdańsk reprezentowaną przez Pana Piotra Wilczyńskiego- Dyrektora 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony, o następującej treści :  
 
 

§1 
 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr  

3313/07/V/M z dnia 4.09.2007r. roku w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 14 000 EURO a poniŜej 5 280 000 EURO na udzielenie 
zamówienia publicznego na wybór wykonawcy  
„Likwidacja barier architektonicznych, urbanistyczn ych i w komunikowaniu się na 
terenie placówek specjalnych,  Obszar C programu „w mojej szkole jestem bezpieczny” 
 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr1 w Gdyni ul. Płk  Dąbka 277” 

 
 
2.  Umowa zawarta zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  
     (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).Nr EZP340/121/MB/07 
 

§2 
 

1.  Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY 
powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót 
budowlanych zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w następującym zakresie 
rzeczowym, wynikającym z dokumentacji projektowej, oraz wykonanie innych świadczeń 
zgodnie z postanowieniami SIWZ.:  
- rozbudowa klatki schodowej/likwidacja biegów i podestów drewnianych o wymiarach  
   niezgodnych z obowiązującymi przepisami 
- wymiana podłóg drewnianych na posadzki betonowe lub z płyty OSB pokryte parkietem  
  ESLIPSE PUR lub panelami podłogowymi.  
- likwidacja progów przez wykonanie pochylni 
- wymiana istniejących / nienormatywnych/ drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 
- wykonanie podjazdu do rozbudowanej klatki schodowej internatu oraz schodów do obiektu. 
 
 Parametry techniczne budynku 
- powierzchnia zabudowy –                292,5 m2 

- powierzchnia uŜytkowa netto-      1 226,0 m2 

- powierzchnia całkowita –              1 842,1 m2 

- kubatura                         -               8 000   m3 

- wysokość                       -                   do 7   m 



    
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu 

zamówienia, określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną 
dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takŜe do 
usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ  
gwarancji.  

3.  ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z  
      przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji 

projektowej oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad 
określonych w niniejszej umowie.  
 

§3 
 
1. Przedmiot umowy realizowany będzie przez WYKONAWCĘ w następujących terminach:  
- rozpoczęcie realizacji robót: 14.09.2007 
- zakończenie realizacji robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zadania : 
   30.11.2007r. 
2. Szczegółowy harmonogram realizacji i fakturowania stanowi integralną część niniejszej umowy. 
3. W terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA 

dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego 
organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.  

4. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA uzyska stosowne pozwolenia w zakresie 
gospodarki odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 
Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, 
odzysk i unieszkodliwianie.  

5. WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126), w którym naleŜy uwzględnić zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla 
wszystkich robót objętych Projektem. 

  
§4 

 
1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na 3 dni kalendarzowe od daty 

zawarcia umowy  
2. ZAMAWIAJĄCY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentacji projektowej do 

odbioru w siedzibie Zamawiającego w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
  
 

§5 
 
WYKONAWCA oświadcza, iŜ zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził dokumentację 

projektową oraz nie wnosi do niej zastrzeŜeń i uwag.  
 
 

§6 
Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO  

1. uzgodnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy  

2. przekazanie WYKONAWCY terenu budowy i terenu pod zaplecze budowy  



3. przekazanie WYKONAWCY, na dzień przekazania placu budowy, zawiadomienia o 
przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, dziennika budowy i planu istniejącego uzbrojenia 
terenu budowy. 

4. dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
odbiorów technicznych w terminie do 7 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia  
ZAMAWIAJĄCEGO przez WYKONAWCĘ  

5. rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO .  

6. sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia 
gotowości do odbioru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłoŜenia dokumentów 
przez WYKONAWCĘ.  

§7 
 
Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie nadzoru inwestorskiego jest:  

 inspektor nadzoru robót budowlanych  Anna Nowicka upr. bud nr. 5529/Gd/93 
 

§8 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w §1, pkt.1 z naleŜytą 
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami  (Ustawa prawo budowlane – art.46 ; 
Dz.U.05.Nr169,poz.1419 z późniejszymi zmianami), normami technicznymi, standardami, 
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz 
postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać uwag osób sprawujących nadzór ze strony 
ZAMAWIAJĄCEGO  

3. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczać ZAMAWIAJĄCEMU 
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 
materiały pod rygorem odmowy dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę. 

 
4. Wykonawca oświadcza, iŜ cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem 

własnym. 
5. Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga 

kaŜdorazowo uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO  
6. W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za ich naleŜyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami 
obowiązującymi przepisami (w tym BHP). 

7. Wykonawca zapewnia, Ŝe wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 
umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a takŜe, Ŝe będą one wyposaŜone w kaski, 
ubrania ochronne oraz odpowiednie narzędzia. 

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
8.1. przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
8.2. posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
8.3. przeszkolenie stanowiskowe. 

9. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy kaŜdą osobę, która przez swój 
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraŜa w jakikolwiek sposób naleŜytemu wykonaniu 
umowy. 

 
10. W przypadku gdyby Wykonawca realizował roboty objęte niniejszą umową bez naleŜytej 

staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, 



zasadami BHP, dokumentacją projektowo-techniczną, lub sprzecznie z umową, Inwestor ma 
prawo: 
10.1. nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót, 
10.2. odstąpić od umowy, 
10.3. powierzyć poprawienie w określonym terminie lub wykonanie robót objętych 

umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 
10.4. potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy naleŜności z tytułu poniesionej szkody. 

 
 

§ 9 
Postanowienia Dodatkowe.  
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO.  
2. Na wniosek WYKONAWCY i za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonywane zmiany 

technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i 
wycenę kosztów..  

3. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego  
zorganizuje plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i p.poŜ. 
oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne szkody wyrządzone, 
WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót 
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być 
czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót.  

4. WYKONAWCA uwzględni fakt, Ŝe roboty budowlane, objęte dokumentacją projektową  
     prowadzone są w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego oraz szkoły podstawowej. Ewentualne 

szkody wyrządzone na terenach sąsiednich WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na własny 
koszt.  

5.  WYKONAWCA zabezpieczy budowę przed moŜliwością poniesienia szkody, spowodowanej 
przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do 
naprawienia szkody i jej ewentualnych skutków.  

 
§ 10 

 
1. WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJĄCEGO, na okres od daty 

rozpoczęcia do daty odbioru końcowego zadania lub do czasu usunięcia wad, stwierdzonych w 
trakcie odbioru końcowego – w zaleŜności od tego, który później się kończy -polisy 
ubezpieczeniowe, obejmujące :  

1.1.ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem  
      lub niedopatrzeniem WYKONAWCY  
1.2.ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY w odniesieniu do osób upowaŜnionych do przebywania 
na placu budowy i osób trzecich, które nie są upowaŜnione do przebywania na placu 
budowy  
a. ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz 

innego mienia podczas budowy.  
2.  Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ do wglądu ZAMAWIAJĄCEMU 
     JeŜeli   WYKONAWCA nie przedstawi badanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych,  

ZAMAWIAJĄCY moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe 
z kwot naleŜnych WYKONAWCY.  

3  WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego  
zapewni własnym staraniem obsługę geodezyjną i geotechniczną w trakcie budowy.  



4 WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu 
(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), 
znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 
przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. WYKONAWCA zobowiązany jest bezzwłocznie 
zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  

5 WYKONAWCA zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 
przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

§ 11 
Odbiór robót 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU roboty ulegające 
zakryciu lub zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść 
wszelkie koszty z tym związane.  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.  

3. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia ZAMAWIAJĄCEMU i wszystkim 
osobom upowaŜnionym przez nich, jak teŜ innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do placu budowy i do kaŜdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 
wykonywane.  

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez 
dokonanie wpisów do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 
Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO  

5. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia, geodezyjny pomiar powykonawczy, w ramach ustalonego w 
niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego.  

6. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia 
WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, do 
ZAMAWIAJĄCEGO (2 komplety we wcześniej uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM 
układzie dostosowanym do wymogów uŜytkowników), w skład których wchodzić będą 
między innymi :  
      6.1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją 
             projektową i   obowiązującymi normami; 
      6.2. oświadczenie o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy  
      6.3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych  
      6.4.protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy  
      6.5.protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu  
      6.6.inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  
      6.7.projekt wykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy,  
            potwierdzone przez   ZAMAWIAJĄCEGO wraz ze szczegółowym zestawieniem  
            tych zmian  
     6.8 zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi  
           wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami  
     6.9.instrukcje obsługi  

7. - inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór końcowy 
              i   oddanie   przedmiotu zamówienia do uŜytku.  

8. Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzień zgłoszenia gotowości do 
odbioru, ZAMAWIAJĄCY stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do 
ZAMAWIAJĄCEGO. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie 



warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie 
podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy.  

9. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi po stwierdzeniu 
kompletności i poprawności sporządzonych przez WYKONAWCĘ dokumentów 
odbiorowych.  

10. Odbiór końcowy i przekazanie do uŜytkowania nastąpi protokolarnie, na podstawie 
protokołu spisanego przez upowaŜnionych przedstawicieli WYKONAWCY, , 
ZAMAWIAJĄCEGO i uŜytkowników.  

11. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez 
WYKONAWCĘ gwarancji 

12. ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek  
       przysługują następujące uprawnienia :  

a) ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin  
                         usunięcia wad i usterek  

b) jeŜeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemoŜliwiają uŜytkowania  
                        przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, moŜe obniŜyć wynagrodzenie   
                        naleŜne WYKONAWCY  

c) jeŜeli wady i usterki uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z  
      przeznaczeniem lub stanowią zagroŜenie uŜytkowania, moŜe odstąpić od umowy bez  
      wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub Ŝądać wykonania przedmiotu zamówienia  
      po raz drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt 

WYKONAWCY - z tego uprawnienia ZAMAWIAJĄCY moŜe skorzystać po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia wad i usterek.  

13. W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w 
przeprowadzanych przez ZAMAWIAJĄCEGO przeglądach oraz do usuwania 
stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.  

14. Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań z tytułu udzielonej 
gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego 
przeprowadzenia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych 
przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.  

 
 

§ 12 
 
WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami następującego zakresu  
rzeczowego robót :  
a........................................................................................................................................  
b ..........................................................................................................................................  
c……………………………………………………………………………………………  
d………………………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 13 
 

• Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne 
wynagrodzenie brutto WYKONAWCY, niezaleŜne od rozmiaru robót 
budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez 
Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie :  

• 18 982,15 zł netto szkoła 
• (słownie : osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 15/100) 



• 249 365,90 netto internat 
• (słownie : dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 90/100) 

 
• 289 979,73 zł brutto 
(słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 
73/100), 
W tym podatek VAT 22%- szkoła; 7% -internat 

 
2. Wynagrodzenie, ustalone w punkcie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość robót 

wykonywanych przez WYKONAWCĘ oraz wykazanych w § 12  
3. WYKONAWCA nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia 

umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń  
4. Podział robót na pozycje podlegające fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robót i 

fakturowania, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.  
 

§ 14 
 

1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi na koniec 
kaŜdego miesiąca, na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót i w oparciu o 
uzgodniony między stronami harmonogram wykonywania prac. Podstawą do wystawienia 
faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez  przedstawicieli 
ZAMAWIAJĄCEGO. Rozliczenia częściowe realizowane będą do wysokości 90 % 
zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy; po osiągnięciu tej wartości 
następną płatnością jest rozliczenie końcowe.  

2. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP – 584-16-84-318  REGON 191 131 142  

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 
NIP 586002-28-60.  

4. ZAMAWIAJĄCY upowaŜnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez 
potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

5. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY 
wskazany w fakturze lub odrębny rachunek podwykonawcy ( faktura ta będzie wskazywać 
nazwę właściciela rachunku , nazwę banku i numer rachunku ) w terminie 30 dni od daty 
złoŜenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi .  

6. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi w ciągu 14 dni od daty dokonania odbioru 
końcowego, w tym teŜ terminie zostanie złoŜona u ZAMAWIAJĄCEGO faktura końcowa.  

7. Stawka podatku VAT wynosi 22 %. Za roboty na terenie szkoły 
                                                         7%  za roboty na terenie internatu 

 
§ 15 

 
1. Strony ustalają, Ŝe WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących 

tytułów :  
a/ za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę 

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego w § 12, za kaŜdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia realizacji 
robót do dnia faktycznego zakończenia realizacji robót, potwierdzonego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO 

b/ za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru robót z przyczyn nie leŜących po stronie  
    ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego  



     w § 12  za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu 
zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru, 
potwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO 

c/ za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych w 
okresie gwarancji, karę w wysokości 0,3 % wynagrodzenia za całość robót, określonego w  
usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez 
ZAMAWIAJĄCEGO 

d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 12 .  

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punktach 1 i 
2 niniejszego paragrafu, z naleŜnego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy.  

 
§ 16 

 
Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 
36 m-cy gwarancji od daty odbioru końcowego.  
 

§ 17 
 
1. WYKONAWCA wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie naleŜytego jej 
wykonania w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę  
   14498,98zł (słownie : ............................................................................. ) w formie :  
- pieniądza  
- poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  
  z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,  
- gwarancji bankowych  
- gwarancji ubezpieczeniowych  
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt 2 ustawy  
  z dnia 9.11.2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

* na etapie składania oferty nie naleŜy dokonywać wyboru formy zabezpieczenia 
(Treść umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia). 

2. Strony ustalają, Ŝe 30 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, zaś 70 % wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy.  

3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolnione :  
3.1. część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30 %  
       zabezpieczenia, czyli w kwocie : ........................ zł, w terminie 14 dni po upływie 
       gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ  
3.2. część przeznaczona na zabezpieczenie rękojmi zgodnego z umową wykonania robót w  
      wysokości 70 % zabezpieczenia, czyli w kwocie : ........................ zł, w terminie dni 30 po  
      odbiorze końcowym robót od WYKONAWCY  
3.3. zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone  
       wraz z oprocentowaniem wg stawki obowiązującej dla bankowych rachunków 

jednorocznych w banku, w którym tę kaucję zdeponowano, pomniejszone o prowizje 
bankowe.  

4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w wyznaczonym podczas 
przeglądu w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji terminie, ZAMAWIAJĄCY ma prawo 
do opłacenia zastępczego wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z 
części zabezpieczenia, o której mowa w punkcie 3.1 niniejszego paragrafu. W takim 



przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt 
zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek bankowych.  

 
§ 18 

 
1. Przedstawicielami WYKONAWCY na budowie są :  
............................................................................................................  
............................................................................................................  
 (nie wypełniać na etapie składania oferty) 
  
2. WYKONAWCA nie moŜe wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w punkcie 1      

niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, 
     który moŜe na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy.  
3. WYKONAWCA zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach :  

a) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli  
b) jeŜeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niŜ  
    wymienione w podpunkcie a), które nie są zaleŜne od WYKONAWCY.  

4.W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 
WYKONAWCY, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równowaŜne kwalifikacje i 
doświadczenie.  

 
§ 19 

 
1. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie niniejszej umowy nie 

leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w momencie jej zawarcia, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji 
naleŜytego wykonania umowy.  
WYKONAWCA zobowiązany jest do : 
a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, 
    protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych 
b/ zabezpieczenia przerwanych robót na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do :  
a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  
    protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych  
b/ zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt  
c/ naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  
    wynagrodzenia, określonego w § 12 niniejszej umowy.  

3. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z ustalonych warunków i terminów  
realizacji, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy  
w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia, bez moŜliwości dochodzenia  
przez WYKONAWCĘ odszkodowania. W tym przypadku zobowiązuje się WYKONAWCĘ do :  
a/ sporządzenia, przy udziale przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  
    protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do tego czasu  
b/ zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt  
c/ naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  
    wynagrodzenia, określonego w § 12 niniejszej umowy.  
 
 
 
 



§ 20 
Postanowienia szczegółowe: 
1.Niniejsza umowa nie moŜe zostać zmieniona w sposób niekorzystny dla Zamawiającego (zgodnie 

z art. 144 Ustawy prawo zamówień publicznych -„1.zakazuje się zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, 
Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 2. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.1 jest niewaŜna”). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). 

3. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, 
Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania 
dokumentacji w dniu przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 21 
1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

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

prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.  

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót, stanowiących 
przedmiot niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność waŜności 
dokumentów:  
a) umowa wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
c) dokumentacja projektowa wykonawcza  
d) ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne  
e) wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO Oferta WYKONAWCY  
f) kosztorys ofertowy.  

§ 22 
 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 
W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

§ 23 
1. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami:  
    a/ Harmonogramem realizacji i fakturowania  
    b/ Kosztorysem ofertowym  
    c/ Formularzem ofertowym  
    d/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (z wyjątkiem treści objętej niniejszą umową)  
    e/  Dokumentacją Projektową  

2.Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz.  
      dla  Zamawiającego,1 egz. dla Wykonawcy.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                        WYKONAWCA                     


