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Załącznik nr  6 do SIWZ 

Wzór Umowy 

 

Umowa nr  …………….. 

zawarta w dniu …. w Łodzi pomiędzy: 

 

Województwo Łódzkie - Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa  Łódzkiego 

w Łodzi przy ul. Wielkopolskiej 70/72; 91-029 Łódź , NIP …………………, REGON ………………….,  

reprezentowane przez: 

….................................., 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………….. 

zwanym dalej  Wykonawcą,  

 

łącznie zwanymi w dalszej części Umowy Stronami 

o następującej treści: 

 

Preambuła 

W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego i złożeniem w tym postępowaniu przez Wykonawcę najkorzystniejszej 

oferty w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, strony zawierają Umowę na wykonanie instalacji 

monitoringu w budynku CKU, instalacji kamer zewnętrznych i wewnętrznych na korytarzach, 

czujników oraz czujek ruchu w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu 

Województwa Łódzkiego w Łodzi w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU 

SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. 

Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie 

zawodowe i ustawiczne.”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod taką samą nazwą.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz 

wykonanie wszelkich innych prac, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

3. Wykonawca oświadcza, że on sam oraz osoby fizyczne i prawne, którymi będzie się posługiwał 

przy wykonaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane prawem uprawnienia oraz posiadają 

niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy. 

5. W sprawach dotyczących realizacji umowy osobą do kontaktu: 

1. ze strony Zamawiającego wyznacza się…………….. tel. ………. fax. …………….,                

e-mail…………………………… 

2. ze strony Wykonawcy wyznacza się …………….. tel. ………. fax. ……………,  

e-mail………………………………… 
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§ 2 

1. Strony ustalają Termin Zakończenia Realizacji Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie (o ile jest wymagane) lub zgłoszeniem zakończenia robót (o ile jest wymagane)  na 

dzień 30.01.2019 roku. 

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej 

staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazane terminy są obiektywne i prawidłowo 

określone i są wystarczające dla wykonania i zakończenia całości przedmiotu Umowy.  

3. Termin wykonania zamówienia określony w ust. 1 oznacza podpisanie przez obie strony 

protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

określonych w  § 6 niniejszej umowy. 

4. Ewentualne zmiany terminów następują wyłącznie w drodze aneksu do niniejszej umowy, 

zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Roboty budowlane składające się na przedmiot umowy należy wykonywać z należytą 

starannością, zgodnie z postanowieniami SIWZ, a w szczególności zgodnie z programem 

funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi polskimi normami i przepisami prawa, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 

realizacji robót.  

6. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być 

fabrycznie nowe i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, 

stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom 

określonym w programie funkcjonalno-użytkowym.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i w przypadku wykonania ich 

niezgodnie z umową, programem funkcjonalno-użytkowym, ustawą prawo budowlane lub 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej 

z tego powodu szkody, a w przypadku uszkodzenia pozostałej części obiektu Wykonawca jest 

zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych szkód na 

własny koszt.  

8. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z umową, programem 

funkcjonalno-użytkowym, ustawą prawo budowlane lub zasadami wiedzy technicznej  i sztuki 

budowlanej, Zamawiający może ich nie przyjąć i żądać ich ponownego wykonania zgodnie z tymi 

przepisami lub wypowiedzieć umowę z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

9. Wykonawca   zapewni   wykonanie   przedmiotu   umowy  z  własnych materiałów. Wykonawca 

dokona rozbiórek, usunięcia materiałów z rozbiórek oraz ich utylizacji na własny koszt i ryzyko.  

 

 

§ 3 

 

Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy 

należy w szczególności: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy; 

2. Opracowanie, w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót 

harmonogramu robót; 

3. Realizacja robót określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i na zasadach w nim 

przewidzianych; 

4. Kompleksowe wykonanie robót w oparciu o opracowaną na postawie programu funkcjonalno-

użytkowego dokumentację projektową; 
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5. Odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we 

własnym zakresie zaplecza budowy;  

6. Zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń 

niezbędnych do wykonania robót, usunięcia ewentualnych wad oraz zabezpieczenia terenu 

prowadzenia prac, 

7. Ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie robót tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa 

osób przebywających na terenie prowadzenia prac i mienia oraz za metody organizacyjno-

techniczne stosowane na terenie prowadzenia prac, 

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń lub mienia Zamawiającego w toku realizacji 

umowy – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a w przypadku, gdyby 

okazało się to niemożliwe, zapłatę odszkodowania pieniężnego, 

9. Usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 

10. Zawarcie umowy z podmiotem, który usunie odpady w sposób przyjazny środowisku i 

przedstawianie jej Zamawiającemu na każde jego żądanie, 

11. Utrzymywanie porządku, zapewnienie ochrony mienia znajdującego na terenie budowy, 

12. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania 

robót, 

13. Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego 

materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego, 

14. Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających 

odpowiednie uprawnienia pracowników, gwarantujących poprawność i właściwą jakość 

wykonanych robót, w tym Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

15. Ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka związanego z realizacją przez siebie przedmiotu umowy w 

okresie od przejęcia terenu prowadzenia prac do dnia ukończenia robót, potwierdzonego 

protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

16. Sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

17. W przypadku jeżeli w toku wykonywania umowy, na którymkolwiek Etapie wystąpi, z 

jakichkolwiek przyczyn, konieczność poprawienia, zmiany lub uzupełniania projektu decyzji o 

pozwolenie na budowę, postanowień, uzgodnień, opinii, innych decyzji administracyjnych 

uzyskanych w związku z wykonaniem umowy lub innych projektów wykonanych w związku z 

wykonaniem umowy, Wykonawca dokona stosownych poprawek, zmian lub uzupełnień we 

własnym zakresie i na własny koszt w terminie umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie  

z założonymi w umowie terminami. Jeżeli w wyniku poprawek, zmian lub uzupełnień konieczne 

będzie uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień wykonawca uzyska je we własnym zakresie i na 

własny koszt w terminie umożliwiającym wykonanie umowy zgodnie z założonymi w umowie 

terminami. 

18. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące wszelkie prace budowlane zatrudnione są na 

umowę o pracę Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania zatrudnienia osób 

wykonujących wszelkie prace budowlane na umowę o pracę, w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu kontrolę spełniania przez Wykonawcę wyżej wymienionych wymagań, na 

każdym etapie realizacji niniejszej umowy. 

19. Wykonawca zobowiązuje się na każde wezwanie Zamawiającego do przedstawienia 

dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) potwierdzających 

zatrudnianie na umowę o pracę osób wykonujących wszelkie prace budowlane. 
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§ 4 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom część zakresu robót dostaw lub usług . 

2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. W toku 

realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 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 lub jej zmiany, o treści zgodnej z projektem umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Wzór umowy winien być przedłożony wraz z częścią dokumentacji wykonania robót 

określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. 

5.  Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji umowy o podwykonawstwo 

robót budowlanych może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W 

tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi 

umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. 

6. Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 

z podwykonawcą lub zmiany umowy zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku umowy  

a. niespełniającej wymagań określonych w SIWZ; 

b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

10. Umowy z podwykonawcami mają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to 

były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania . 

13. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna  

z postanowieniami SIWZ lub niniejszej umowy  lub odrębnymi przepisami oraz w przypadku, 

gdy termin płatności podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni. 

14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w  roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego zamówienia spisany będzie protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

2. Podpisanie protokołu odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę.  

3. Wzór protokołu odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

4. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu wad 

lub usterek. 

5. W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, oraz przedstawiciele 

Wykonawcy. 

6. Przedmiot niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu do użytku w stanie 

gotowym po jego odbiorze. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru oświadczenia kierownika budowy, zgodne z art. 57 ustawy Prawo 

budowlane, dokumentację  powykonawczą, dokumenty dot. ostatecznego rozliczenia się z 

podwykonawcami. Wszelkie decyzje o udzieleniu pozwolenia na użytkowanie 

remontowanego obiektu, jeżeli jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wszelką inną dokumentację techniczną powstałą w związku z wykonywaniem przedmiotu 

umowy, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa Wykonawca przekaże zamawiającemu w 

terminie do 60 dni liczonych od dnia końcowego odbioru .  

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem aż do czasu usunięcia ujawnionych wad.  

8. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 

na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę przed dokonaniem oględzin 

chyba, że strony umówią się inaczej. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad w ciągu dwóch dni 

roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

11. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie dających się usunąć 

Zamawiający może: odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

12. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym 

jako wadliwy. 

13. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przekazania w formie pisemnej i elektronicznej 

końcowego rozliczenia przedmiotu zamówienia.  

§ 6 

 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu Umowy w zakresie realizacji Inwestycji otrzyma łączne 

Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….. PLN brutto (słownie: …….), w tym 

VAT w wysokości ………………………………….. PLN (słownie: ……………….), co stanowi kwotę netto 

…………………………..PLN (słownie:……………………….).  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie 

14 dni od daty przekazania oryginału faktury Zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami 

dotyczącymi umów podwykonawczych na numer konta wskazany na fakturze. Warunkiem 

płatności faktury jest poprawne wystawienie jej pod względem rachunkowym i formalnym oraz 

sprawdzenie przez Zamawiającego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 

Niezwłocznie po dokonaniu czynności sprawdzających Wynagrodzenie płatne będzie przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wynagrodzenia za zakończone i odebrane 

Roboty Budowlane, oprócz Protokołów Odbiorów Robót Częściowych jest przedstawienie przez 

Wykonawcę następujących dowodów zapłaty: 

a) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poświadczonej za zgodność 

z oryginałem wraz z potwierdzeniem jej zapłaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu, 

b) oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za część 

przedmiotu Umowy, za którą Wykonawca wystawia fakturę, na rzecz Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub z którymi 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 Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiający umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, 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. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
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5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 4, Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiający co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 4, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na które Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Postanowienia ust. 4-7 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647
1
 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

9. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca 

celem wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń i zezwoleń, 

koszty prac projektowych oraz koszty nadzoru autorskiego, koszty robót budowlanych, koszty 

sprzętu i wyposażenia, koszty oprogramowania, koszty uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz 

sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa zezwalania do 

wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, 

ubezpieczeniem oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie 

podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie. 

11. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności z Dokumentacją 

Projektową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się 

z wymaganiami Inwestycji, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy 

uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający 

nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach 

dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie Robót. Przyjmuje 

się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie związane z nim 

zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

12. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia Wykonawcy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

13.  Wykonawca wystawi faktury na adres i dane Zamawiającego. 

 

§ 7 

 

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również 
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roszczenia o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego 

na piśmie.  

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiającego na osobę trzecią praw i obowiązków 

z niniejszej umowy, Zamawiający oświadcza, iż podejmie wszelkie czynności tak, aby interes 

ekonomiczny Wykonawcy nie został naruszony. 

3. W przypadku wyrażenia zgody na Cesję wraz z fakturą VAT, Wykonawca złoży oświadczenie, 

że zawarta umowa cesji ciągle obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania 

potwierdzenia istnienia ważnej umowy w tym zakresie. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach rażącego naruszenia 

postanowień niniejszej Umowy polegających na: 

1) wykonywaniu Robót przez Wykonawcę niezgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową i 

STWiORB, bez akceptacji Zamawiającego,  

2) nieprzystąpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej 

niż 14 dni, 

3) uporczywym naruszaniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, mogących skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność:  

a) trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy który zawarł zaakceptowana przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo 

b) konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości sumy 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, 

że odstąpienie od Umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do 

usunięcia naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

na usunięcie naruszenia, który to termin nie może być krótszy niż 5 dni.  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od Umowy w sytuacji zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) Każdej ze stron w przypadku uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania 

decyzji bądź postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie 

realizacji lub kontynuacji inwestycji; 

2) W razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, 

zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu Umowy w całości lub części, w szczególności: konieczności uzyskania nowych 

decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu Umowy lub 

jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części Umowy, bez możliwości dochodzenia kar umownych; 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu.  
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4. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) Umowy powinno nastąpić w 

formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§ 9 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności: 

a) zmiana technologii wykonania danego zakresu Przedmiotu Umowy lub zmiana zakresu 

Przedmiotu Umowy  lub zmiana materiałów  w zakresie niezbędnym, przy czym w/w zmiana 

technologii lub zakresu  lub materiałów musi być spowodowana okolicznościami zaistniałymi 

w trakcie realizacji przedmiotu umowy w postaci konieczności zmiany Dokumentacji 

Projektowej, oferty Wykonawcy lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, 

wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, 

przy czym w/w zmiany muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej 

Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń Dokumentacji Projektowej 

spowodowanych w szczególności przez: 

- pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, oprogramowań lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Sprzętu, urządzeń lub oprogramowań, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji 

Projektowej pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej 

podwyższenia). 

Jeżeli okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. a)-c) skutkują koniecznością zmiany 

terminów  lub zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zakresie okoliczności o których 

mowa w ust. 1 pkt b) i c) Zamawiający może dokonać przedłużenia terminu lub zmiany 

wynagrodzenia z zachowaniem zasad określonych w ust. 4 na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. 

d) Zmiany terminów, o których mowa w §2 ust. 1 - 3 umowy w przypadku 

zawieszenia/wstrzymania  realizacji umowy przez Zamawiającego z powodu wystąpienia 

następujących okoliczności: 

i.  kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

ii.  nie zawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania decyzji, zezwoleń itp. 

e) Zmiany terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 -3 umowy będących następstwem działania 

organów administracji lub osób indywidualnych: 

i.  gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

inwestycji i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone 

dokumenty były prawidłowe, 
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ii.   gdy nastąpi długotrwałe nie zawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych 

uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda 

będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo 

przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były prawidłowe, 

f) W razie zmian, odnoszących się do treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego 

założenia, jak również w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, robót 

zamiennych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) pzp lub zamówień 

dodatkowych, wstrzymujących z przyczyn technicznych realizację Robót lub wpływających 

z innych przyczyn na wydłużenie terminu zakończenia inwestycji, możliwa będzie w 

szczególności zmiana sposobu wykonania Robót, terminu zakończenia inwestycji nie dłużej 

jednak niż o okres trwania odnośnej przeszkody, zmiany zgodnie z zasadami wskazanymi w 

ust. 4 niniejszego paragrafu wynagrodzenia, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą 

pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

g) Zmiana terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 lub 3 Umowy będąca następstwem 

przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia  

h) Zmiana terminów o których mowa w § 2 ust. 1  lub 3 Umowy będąca następstwem 

konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do Dokumentacji Projektowej lub 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zmian w 

Dokumentacji Projektowej które są niezbędne prawidłowego wykonania Inwestycji i 

osiągniecia przyjętego założenia.  

i) Okoliczności wskazane w ust. 1 pkt. d) – h) mogą stanowić podstawę zmiany terminu 

zakończenia realizacji inwestycji  zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają 

terminowe wykonanie Umowy, 

j) zmiany terminów o których mowa w § 2 ust. 1-3 umowy, parametrów technicznych, 

technologii wykonania Robót budowlanych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, 

dostawami lub usługami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

k) zmianę polegającą na zmniejszeniu zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego; w przypadku zmniejszenia zakresu 

przedmiotu zamówienia zmniejszeniu podlega wynagrodzenie umowne brutto opisane  w 

§15 ust.1 na zasadach określonych w ust. 4 umowy. 

l) zmiany  każdej z osób Personelu Kluczowego – na wniosek wykonawcy po uprzedniej 

pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego0 jeżeli Zamawiający uzna, 

że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je 

nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym przez Zamawiającego we 

wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane stanowisko musi spełniać 

wymagania określone dla niej w załączniku nr 1 do umowy (SIWZ, OPZ). 

m) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP będzie podmiotem 

udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w  § 9 

ust. 18 umowy. 

n) odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zamówienia wraz z podmiotem udostępniającym 

zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, o którym mowa  art. 22a ust. PZP – na wniosek 

wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego, na zasadach określonych w  § 9 

ust. 18 umowy. 

o) Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 
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o1) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

o2) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

o3) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 

p) Zmiany Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego podwykonawców 

q) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących 

potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.  

r) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów 

budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie 

się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia 

się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, dopuszcza się 

zmiany wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli 

koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku z tymi zmianami. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt. 1 terminy 

określone w §2 ust.1 - 3  wykonania umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 

okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania tej okoliczności, Wykonawcy nie należy się 

dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia 

w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące 

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

drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności, pod rygorem nie zawarcia aneksu do umowy. 

4. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. a, b, c, f, k, r możliwa będzie 

zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego 

przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu 

różnicowego. 

1.1. W kosztorysie różnicowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 

sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między cenami pkt. a i b. 

1.2. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUB z ostatniego kwartału poprzedzającego wydanie 

polecenia zmian Umowy, 

b) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); 

w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego. 

5. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może 

wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni 

poprawi kosztorys. 
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6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4 i 5, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach.  

7. Dla wyliczonych kosztów opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4 i 5 Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego przed rozpoczęciem robót wynikających z 

tych zmian. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego 

aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności z wyjątkiem sytuacji, 

o których mowa w § 21 Umowy. 

 

§ 10 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest:  ……………………. tel. ……………….  

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest 

…………………………tel. ………………. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W przypadku zmiany osoby(osób)wyszczególnionej(ych)w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nowa(e)osoba(y)powołana(e)do pełnienia w/w obowiązków musi(muszą)  spełniać wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 

 

§ 11 

Kary umowne  

1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej 

Umowy, Strony przewidują następujące kary umowne, należne od Wykonawcy Zamawiającemu: 

a) karę umowną,  za niedotrzymanie terminu określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,04 %  

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki.  

b) karę umowną w wysokości 5% sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 

ust. 1 w przypadku, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, jak również 

w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie   

Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego prawa odstąpienia), 

c) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w zakresie Robót Budowlanych Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust 1 za każdy 

dzień opóźnienia, 

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 

1 za każde naruszenie oddzielnie, 

e) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % 

sumy wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia i 

za każde naruszenie oddzielnie, 

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku robót 

budowlanych oraz zmian w terminie płatności Podwykonawcom usług i dostaw - 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,04 % sumy wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w §6 ust. 1 za każde naruszenie oddzielnie. 
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2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej Umowie kwoty kar 

umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 

poniesionej straty. 

 

§ 23 

Inne postanowienia 

1. W przypadku rozbieżności pomiędzy Stronami każda Strona może żądać podpisania przez drugą 

Stronę protokołu rozbieżności. 

2. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej Umowy były 

rozstrzygane w sposób polubowny w drodze wzajemnych negocjacji. 

3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób 

polubowny, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych 

treścią Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy 

Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część i należy 

traktować je jako wzajemnie uzupełniające się, w szczególności są to: 

Załącznik nr 1 –  SIWZ w tym Program Funkcjonalno Użytkowy 

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                                   Wykonawca:   


