
 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP-2621-9/2017 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
  

PROJEKT UMOWY 
 
zawarta w dniu .................................... , w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia            
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr DZP-2621-9/2017 Przebudowa garaży na węzły           
sanitarne wraz z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy pl. Biskupa Nankiera 17 we Wrocławiu              
przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pomiędzy stronami: 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich z siedzibą we Wrocław 50-139 przy ul. Szewskiej 37, wpisanym              
do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych           
publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000090878, REGON: 930691990, NIP:           
8971082476 
reprezentowanym przez 
……………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz z budową przyłącza            

kanalizacji sanitarnej w budynku „Starej Plebanii” przy pl. Bp. Nankiera 17 we Wrocławiu. 
2. Przedmiot umowy obejmuje pełny zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót          

montażowych, usług budowlanych oraz dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania zamówienia.          
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace: 
1) roboty rozbiórkowe (demontaż): 

a) drzwi garażowych, 
b) instalacji c.o., 
c) instalacji klimatyzacji, 
d) oświetlenia, 
e) płytek podłogowych wraz ze skuciem podłoża, 
f) wszelkich przewodów i tablic elektrycznych, 
g) kostki granitowej, 

2) roboty remontowe: 
a) zamurowanie otworów po drzwiach garażowych, 
b) wykonanie otworu drzwiowego wraz z osadzeniem drzwi p. poż., 
c) postawienie ścianek działowych, 
d) wykonanie podłoża pod płytki ceramiczne, 
e) ułożenie płytek ceramicznych na podłodze i ścianach, 
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f) wykonanie instalacji wodnej i c.o., 
g) montaż urządzeń sanitarnych, 
h) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 
i) wykonanie instalacji elektrycznej, 
j) ponowny montaż oświetlenia, 
k) wykonanie wentylacji i klimatyzacji,  
l) ponowny montaż zdemontowanej instalacji klimatyzacji, 
m) montaż nowego klimatyzatora, 
n) montaż nowego sufitu podwieszanego, 
o) montaż nowych tablic sterowniczych klimatyzacji, 
p) montaż drzwi z ościeżnicami, 
q) malowanie pomieszczeń, 
r) malowanie elewacji, 
s) ułożenie kostki granitowej, 
t) zasadzenie i pielęgnacja roślin ozdobnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową,          
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)                    
i aktami wykonawczymi do tej ustawy, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad                   
zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami  
i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,  
a następnie wykonany przedmiot umowy przekazać Zamawiającemu. 

4. Wykonawca w razie potrzeb będzie na bieżąco opracowywał wszelkie niezbędne do realizacji robót             
budowlanych rysunki wykonawcze, warsztatowe, inne, w tym uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia           
i decyzje, niezbędne do wykonania robót budowlanych. Wszelkie koszty z tym związane poniesie             
Wykonawca. 

5. Wykonawca dokonywać będzie stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień itp.          
nałożonych bezpośrednio na Zamawiającego Decyzją o zamiennym pozwoleniu na budowę nr           
3021/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. (w tym Pozwoleniem konserwatorskim – Decyzja nr 471/2017 z                
dnia 04.05.2017 r.). Wykonawca w tym celu będzie przygotowywał (w wersji papierowej i             
elektronicznej) i dostarczał Zamawiającemu gotowe  
i kompletne wystąpienia, uzgodnienia, zgłoszenia, zawiadomienia jw. na co najmniej 3 dni przed             
upływem terminu ich złożenia do organów i jednostek, które zastrzegły konieczność wystąpienia,            
uzgodnienia, zgłoszenia, zawiadomienia itd. Jeżeli Zamawiający uzna dokumenty za niekompletne,          
wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia. Wykonawca uzupełnieni bądź poprawi dostarczone          
dokumenty w terminie jednego dnia roboczego licząc od dnia zgłoszenia ww. faktu. Obowiązek             
terminowego złożenia wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień itp., o których mowa powyżej,            
leży po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych kopie            
wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień itp., z datą ich wpływu do odpowiedniego organu             
administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku niedoręczenia dokumentów jw. w terminie do          
2 dni roboczych Zamawiający traktować będzie za niezłożenie wymaganych wystąpień, uzgodnień,           
zgłoszeń i powiadomień itp. nałożonych bezpośrednio na Zamawiającego Decyzją o zamiennym           
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pozwoleniu nr 3021/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. (w tym Pozwoleniem konserwatorskim – Decyzja               
nr 471/2017 z dnia 04.05.2017 r.) stanowiącymi podstawę do ich wydania. 

7. Zamawiający, dla dokonania czynności określonych w ust. 5 i 6, udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa. 
8. Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy opisane zostały w następujących           

dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
2) dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany zamienny oraz projekty wykonawcze w           

branży ogólnobudowlanej , sanitarnej i elektrycznej , 
3) decyzja o zamiennym pozwoleniu na budowę nr 3021/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. (w tym                

Pozwolenie konserwatorskie – Decyzja nr 471/2017 z dnia 04.05.2017 r.), 
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla branży ogólnobudowlanej, elektrycznej  

i sanitarnej, 
5) oferta Wykonawcy, 
6) umowa. 

 
§ 2 

Dokumentacja projektowa 
1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust.8 pkt 2 – 4 umowy, zostanie przekazana                

protokolarnie Wykonawcy na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania dokumentacji projektowej wyłącznie na potrzeby          

realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że upewnił się co do prawidłowości i kompletności udostępnionej przez            

Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 3 i 8 umowy, i nie zgłasza w tej mierze                   
żadnych zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, spójna i na            
jej podstawie możliwe jest prawidłowe wykonanie  przedmiotu umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy  
i warunkami otoczenia, i w związku z tym oświadcza, że prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,              
zgodnie z jej treścią i załącznikami, jest możliwe i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy możliwy będzie do prawidłowego wykonania na           
podstawie przedstawionej dokumentacji, o której mowa w ust. 1, a w przypadku wykrycia             
jakichkolwiek wad w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, tj. w terminie nie            
dłuższym niż 2 dni od daty wykrycia, poinformować o powyższym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że              
w przypadku zaniechania tej czynności Wykonawca uznaje, że wady te są nieistotne, niemające wpływu              
ani na jakość, ani na termin wykonania robót. 

6. Po zakończeniu realizacji robót budowlanych Wykonawca sporządzi na własny koszt dokumentację           
powykonawczą spełniającą wymogi Prawa budowlanego obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku           
prowadzonych robót i dostarczy jej kopię Zamawiającemu na koszt własny. 

 
§ 3 

Terminy wykonania 
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ……. (do uzupełnienia na podstawie oferty Wykonawcy) dni            

od dnia podpisania umowy przez strony, tj. do dnia ………………2017 r.  
2. Na termin przewidziany w ust. 1 nie mają wpływu w szczególności opóźnienia w uzyskaniu wszelkich               
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zezwoleń, decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy,          
opóźnienia powstałe na skutek nałożenia na Wykonawcę w trakcie wykonywania przedmiotu umowy            
wezwań, konieczności sporządzenia ekspertyz itp. warunkujących wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia oznacza dzień odbioru końcowego na podstawie protokołu           
odbioru końcowego. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  

z formularzem oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w wysokości: ........……… zł              
(słownie: ...............................), w tym należny podatek od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem ust. 2 i                
ust. 4 

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie           
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, z uwzględnieniem ilości         
rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie           
ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem         
przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty materiału, koszty zagospodarowania  
i usunięcia odpadów, koszty zagospodarowania terenu, koszty kierownika budowy, wykonanie          
dokumentacji powykonawczej, jak również przygotowanie kopii dokumentów odbiorowych. 

3. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie dokumentów, o których mowa  
w § 13 ust. 6 umowy, oraz kosztorysów powykonawczych sprawdzonych i zaakceptowanych przez             
Zamawiającego. Termin na sprawdzenie kosztorysów powykonawczych przez Zamawiającego wynosi  
7 dni licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów odbiorowych przez Wykonawcę. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca i Zamawiający stwierdzą konieczność wykonania           
większej ilości robót niż przewidywał to kosztorys ofertowy lub stwierdzą konieczność wykonania            
innych nie ujętych w kosztorysie ofertowym robót, to spisany zostanie przez kierownika budowy i              
inspektora nadzoru Protokół konieczność wykonania robót dodatkowych, a Wykonawca sporządzi          
kosztorys na wykonanie tych prac w oparciu o czynniki cenotwórcze jak w kosztorysie ofertowym, a w                
przypadku braku takich danych o ceny i narzuty ujęte w Sekocenbudzie za III kw. 2017.               
Zaakceptowany przez Zamawiającego ( maksymalnie w przeciągu 7dni) kosztorys stanowić będzie           
podstawę przygotowania i podpisania aneksu do umowy .Wykonawca może przystąpić do realizacji            
robót. dodatkowych dopiero po podpisaniu aneksu. Całkowita wartość netto wszystkich robót           
dodatkowych nie może być większa niż 20% wartości netto oferty złożonej przez Wykonawcę.  
 

§ 5 
Sposób rozliczenia i terminy płatności 

1. Strony zgodnie ustalają, że rozliczenie wykonanych przez Wykonawcę robót będzie rozliczone fakturą            
końcową. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez          
obydwie Strony. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół odbioru, a także pisemne oświadczenie            
Wykonawcy, że roboty w zakresie wskazanym w przedłożonej fakturze nie były wykonywane przy             
pomocy Podwykonawcy lub oświadczenia (dalszych) Podwykonawców potwierdzające, że (dalsi)         
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Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im za wykonane roboty na podstawie odpowiednich           
zaakceptowanych przez Zamawiającego umów (między Wykonawcą i Podwykonawcą lub         
Podwykonawcą i dalszym Podwykonawcą), a ponadto pisemne oświadczenie Wykonawcy lub          
Podwykonawcy (w tym imienny wykaz wraz z zakresem prac) potwierdzające, że prace fizyczne były              
realizowane przez co najmniej 7 osób, w tym: co najmniej trzy osoby w branży ogólnobudowlanej, co                
najmniej dwie osoby w branży sanitarnej i co najmniej dwie osoby w branży elektrycznej, zatrudnione               
na cały etat u Wykonawcy lub Podwykonawcy na podstawie umowy o pracę. 

4. Jeżeli rozliczenia z Podwykonawcami nie będą ostateczne, np. z tytułu naliczania kar umownych,             
Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy równą podwójnej              
wysokości spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, np.           
akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub prawomocny wyrok sądu i oświadczenie podwykonawcy          
o zapłacie. 

5. Obowiązek dokonania płatności przez Zamawiającego powstaje w momencie prawidłowego złożenia          
faktury końcowej. Za prawidłowe złożenie faktury końcowej uważa się złożenie faktury z zachowaniem             
wymogów określonych w ust. 2 i 3 w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru                 
końcowego przez Strony. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze  
w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na            
fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać              
na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

8. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT czynnym. 
9. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej po zrealizowaniu minimum          

50% wartości umowy na podstawie sprawdzonego przez inspektorów nadzoru kosztorysów          
powykonawczych z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen           
jednostkowych podanych w kosztorysie . Przy wystawieniu faktury częściowej maja zastosowanie           
wszystkie zapisy dotyczące faktury końcowej ujęte w ust. 3-7  

 
§ 6 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową w 1 egzemplarzu wersji papierowej  

w dniu zawarcia niniejszej umowy. Dokumentacja przekazana przez Zamawiającego stanowi jego           
własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego (dotyczy również             
Podwykonawców). Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru           
końcowego (nie może zostać wykorzystana po zmianach jako dokumentacja powykonawcza). Protokoły           
zdawczo-odbiorcze przy odbiorze i zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiającemu przygotowuje         
Wykonawca. 

2. Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyżej, stanowi siedziba          
Zamawiającego. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy niezwłocznie po          
zawarciu umowy, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy. Teren budowy obejmuje                 
przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia             
zaplecza budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za teren budowy.  
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4. Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej          
realizacji niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru         
przedłożonego przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji            
zamówienia na roboty budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane            
przez co najmniej 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy                
w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

6. Warunek, o którym mowa w ust. 5, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy  
o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już 7 osób  
w następującym charakterze: 
1) trzech pracowników wykonujących prace z branży ogólnobudowlanej, 
2) dwóch pracowników wykonujących prace z branży elektrycznej, 
3) dwóch pracowników wykonujących prace z branży sanitarnej. 

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego              
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty             
budowlane przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy będą wykonywane przez co najmniej  
7 osób wymienionych w ust. 5 i6 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze                
czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego  
w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, zobowiązany jest do złożenia             
Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub          
Podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów o pracę osób wykonujących czynności, o których           
mowa w ust. 5 i 6, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę                   
przez niego lub jego podwykonawców. Kopie umów powinny być zanonimizowane w sposób            
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez, adresów, nr PESEL               
pracowników). Informacje takie jak imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy,            
rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, przedmiot umowy powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

9. W przypadku wątpliwości, czy osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy  
o pracę, Zamawiający powiadomi właściwy inspektorat pracy celem przeprowadzenia czynności          
kontrolnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób, o których mowa w ust. 5 i 6, przy realizacji                
przedmiotu umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu             
umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca           
zobowiązuje się, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą, do zatrudnienia na                
to miejsce innej osoby na warunkach określonych w ust. 5 i 6. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 

 
§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 
1. Wykonawca zapewni objęcie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy. 

1) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie         
kierownika budowy o przejęciu obowiązków wraz z uprawnieniami budowlanymi  
i  zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 
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2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kserokopię planu          
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanego przez kierownika budowy zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji             
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia           
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Zamawiający zastrzega prawo wniesienia uwag do              
przedłożonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiązany jest  
w terminie do 3 dni dokonać zmian, poprawy i ponownie przedłożyć plan inspektorowi nadzoru              
inwestorskiego. 

3) O zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy Wykonawca zawiadomi Zamawiającego          
na piśmie załączając dokumenty, o których mowa w pkt 1. Nowy kierownik budowy musi              
spełniać warunki przetargowe określone Rozdziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ. Wykonawca musi               
uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na objęcie funkcji kierownika budowy, przy czym brak            
odpowiedzi ze strony Zamawiającego w terminie 7 dni uznaje się za zgodę Zamawiającego. 

4) Zamawiający ma prawo do wystąpienia do Wykonawcy z pisemnym wnioskiem o żądanie            
zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o którym mowa w § 8 ust. 3, jeżeli osoba ta                 
nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób. Zamawiający określi termin, do             
którego zmiana osobowa będzie musiała być dokonana. 

5) Zamawiający zastrzega, że kwalifikacje kolejnych osób wyznaczanych do pełnienia funkcji          
kierownika robót nie mogą być gorsze niż wymagane zapisami SIWZ niniejszego postępowania,            
co Wykonawca będzie musiał udokumentować dostarczając Zamawiającemu kserokopię        
dokumentów poświadczających spełnienie warunków przetargowych określonych w Rozdziale V         
ust. 1 pkt  2 lit. b) SIWZ. 

6) W przypadku niewykonania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego określonego w pkt 4 i 5,             
wszelkie oświadczenia składane i czynności dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby           
objęte żądaniem zmiany będą traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiającego oraz będą           
stanowić niewykonanie obowiązków umownych z wszystkimi skutkami określonymi w niniejszej          
umowie. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji robót Wykonawca uzyska stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki           
odpadami wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987  
z późn. zm.) i przedłoży je w inspektoracie nadzoru budowlanemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia              
realizacji robót. 

3. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek postępować z odpadami zgodnie z ustawą  
o odpadach, w tym m.in. ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu            
umowy odpadów oraz zgłoszenia informacji o wytwarzanych odpadach i o sposobie ich            
zagospodarowania do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

4. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie: 
1) wydzieli i zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich, a po zakończeniu robót             

zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporządkuje teren budowy i przekaże go          
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego obiektu, o którym mowa w § 13 ust.3 umowy, 

2) zapewni zaopatrzenie budowy w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, wywóz          
wszelkich odpadów i nieczystości z terenu budowy, w tym zainstaluje liczniki poboru wody  
i energii elektrycznej oraz poniesie koszty podłączenia, korzystania i zużycia mediów w okresie             
realizacji robót, 
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3) zapewni ubezpieczenie robót budowlanych na zasadach i warunkach określonych w § 10 umowy, 
4) w przypadku konieczności przejścia lub prowadzenia robót budowlanych w miejscu, które nie            

zostało protokolarnie przekazane Wykonawcy, Wykonawca własnym nakładem pracy i na własny           
koszt przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiającym i właścicielami miejsca nieprzekazanego na teren            
budowy, miejsce wykonania tych robót budowlanych. Po zakończeniu prowadzenia tych robót           
Wykonawca na własny koszt i własnym nakładem pracy niezwłocznie doprowadzi miejsce           
wykonania tych robót do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzeżeniem zmian technicznych            
wprowadzonych na skutek wykonanych robót. 

5) w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i według jego wymagań Wykonawca           
zabezpieczy sprzęt i wyposażenie znajdujące się na terenie budowy w sposób uniemożliwiający            
pogorszenie jego stanu, 

6) po zakończeniu prowadzonych robót budowlanych wszelkie zabezpieczenia oraz oznakowania         
zostaną zdemontowane przez Wykonawcę na jego koszt i jego nakładami pracy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych będzie zobowiązany do utrzymania terenu budowy  
w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci,             
urządzenia prowizoryczne oraz przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
i  przeciwpożarowych na terenie i wokół miejsca wykonania robót budowlanych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do nieumieszczania reklam na obiekcie w trakcie trwania remontu. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do nieniszczenia i nieuszkadzania obiektu, wpisanego do rejestru           

zabytków, pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego w trybie wynikającym z art. 108-120            
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i decyzji związanych ze zorganizowaniem            
placu budowy. Wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Wykonawca. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zarządzania terenem budowy aż do zakończenia realizacji             
robót budowlanych, co nie wyłącza uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzoru realizacji            
wszelkich czynności z tym związanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za części budynku,            
zainstalowane elementy, materiały i urządzenia stanowiące własność Wykonawcy od dnia przekazania           
terenu budowy do dnia odbioru końcowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy  
i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i dostawców, a w przypadku              
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń – do ich natychmiastowej naprawy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest ogrodzić i oznakować teren budowy, w tym umieścić w widocznym             
miejscu tablicę informacyjną budowy, zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan             
techniczny i prawidłowość oznakowania przez czas wykonywania robót. 

12. Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas trwania przedmiotu umowy jedną kopię           
dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, wraz ze wszystkimi jej uzupełnieniami  
i aktualizacjami, na terenie budowy. Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do              
wglądu dla osób wymienionych w § 8 ust. 1 i 2 umowy, a także dla przedstawicieli organów nadzoru  
i kontroli, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Zamawiającego. Wykonawca jest             
odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów niezbędnych do realizację przedmiotu umowy          
oraz prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym. 

13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń            
o parametrach i standardach nie gorszych (tj. równoważnych lub wyższych) niż określa dokumentacja            
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projektowa. 
a.1) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych wprowadzonych          

do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie materiały przed ich             
zastosowaniem powinny zostać zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
i przedłożone do akceptacji na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich zastosowania. 

a.2) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania przed wbudowaniem do akceptacji         
Zamawiającego lub przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miejskiego         
Wrocławia próbek i wzorów wszystkich materiałów wykończeniowych, na co najmniej 7 dni przed             
terminem ich wbudowania. 

a.3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze inspektorowi nadzoru           
inwestorskiego dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót budowlanych oraz         
zastosowania i wbudowania materiałów o jakości zgodnej z dokumentacją projektową (atesty,           
aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itd.). 

14. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony             
środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych             
w odpowiednich przepisach obciążają Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji          
robót, a wynikające z zaniedbań w czasie ich realizacji, obciążają Wykonawcę.  

15. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących BHP         
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania z co najmniej 7-dniowym          
wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych, które będzie mógł          
wykonać po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

17. Wykonawca udostępni teren budowy lub jego część w zakresie koniecznym do wykonania robót lub              
usług niezwiązanych z realizacją umowy przez Zamawiającego lub inne podmioty. Wykonawca           
udostępni teren budowy w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia go o takiej konieczności. 

18. Do czasu udostępnienia terenu budowy lub jego części przez Wykonawcę strony uzgodnią szczegóły             
techniczne i organizacyjne takiego udostępnienia. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem placu           
budowy lub jego części obciążają Wykonawcę. 

 
§ 8  

Przedstawiciele stron na budowie 
1. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą Pana ……………, nr tel. ………………  
2. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru nad robotami: 

1) ogólnobudowlanymi – Pana ………………. nr tel. ................ e-mail:…………………; 
2) sanitarnymi – Pana …………..... nr tel. ......................... e-mail:………………; 
3) elektrycznymi – Pana ………………..... nr tel. ...................... e-mail:………………… 

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest Pan ……………, nr tel. …………….,  
e-mail: ……………. 

4. Zmiana osób określonych w ust. 1-3 nie wymaga zmiany umowy, jednak wymaga pisemnego             
zawiadomienia drugiej strony. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% wynagrodzenia          
brutto określonego w § 4 ust. 1, tj. ………… zł (słownie: …………), w formie: ………………. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady stanowić będzie 30% kwoty             
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy          
według następujących zasad: 
1) 70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru               

końcowego lub protokołu potwierdzającego usunięcie usterek sporządzonego w związku  
z warunkowym protokołem odbioru końcowego, 

2) 30% zabezpieczenia – w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. Jeżeli część zabezpieczenia              
zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie           
rękojmi zwrotowi podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający          
zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono             
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew           
pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zamawiający może z zatrzymanych kwot dokonywać wszelkich potrąceń na poczet poniesionych przez            
Zamawiającego kosztów oraz dla wyrównania poniesionych przez Zamawiającego strat, a także           
potrącać wszelkie należności przysługujące Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy. 

 
§ 10 

Ubezpieczenie  
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od          

odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) na kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset           
tysięcy i 00/100 złotych) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  
tj. potwierdzoną za zgodność z oryginałem pisemną kopię podpisanych dokumentów ubezpieczenia,  
w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty aktualnej składki            
za ubezpieczenie.  

2. Zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody powstałe zarówno na obszarze terenu budowy, jak i na              
osobach, mieniu i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku             
z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

3. Ubezpieczeniem objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy. 
4. Okres ubezpieczenia obejmować musi cały okres realizacji przedmiotu umowy przedłużony  

o 1 miesiąc. 
5. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji           

Zamawiającego. Brak oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego        
ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty przedłożenia polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia lub              
umowy ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany. 

6. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany             
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego  
o braku akceptacji przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji określona          
jest w ust. 5. 

7. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego ponownie przedłożonego ubezpieczenia lub w razie            
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braku przedstawienia ubezpieczenia przed dniem przejęcia Terenu budowy przez Wykonawcę,          
Zamawiający ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk określonych w ust. 1-4 na koszt Wykonawcy.              
Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z należności na rzecz Wykonawcy. 

 
§ 11 

Podwykonawstwo 
1. Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców (należy określić rodzaj            

prac oraz podać dane dotyczące Podwykonawcy – nazwa/imię i nazwisko, adres, osoba do kontaktu,  
nr telefonu): 
a.1) ……………………………………………  
a.2) …………………………………………… 
a.3) …………………………………………… 

2. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcą i Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą powinny być           
zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą lub Podwykonawcy  
z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży            
Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania           
robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli projekt umowy przedkłada Podwykonawca lub dalszy            
Podwykonawca, należy do niego dołączyć zgodę Wykonawcy.  

4. Brak zastrzeżeń Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub             
Podwykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą wraz z częścią           
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, oznacza           
wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy. 

5. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Wykonawca lub Podwykonawca           
przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Jeżeli kopię umowy przedkłada Podwykonawca lub           
dalszy Podwykonawca, należy do niej dołączyć zgodę Wykonawcy.  

6. Brak sprzeciwu Zamawiającego w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub             
Podwykonawcę kopii zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oznacza          
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia         
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,           
której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  

8. W przypadku dokonywania zmian projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą albo            
zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zapisy określone w ust. 2 – 7               
stosuje się odpowiednio. 

9. Termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być           
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy            
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu         
Podwykonawcy pracy. 

10. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie zmienia          
zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  
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11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jak           
za swoje własne. 

12. Na roboty wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela            
Wykonawca. 

13. Rozliczenia z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. 
14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego       

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego         
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną            
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku            
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego           
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, 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. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych         
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty        
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisemnego            
potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego o uznaniu płatności          
bezpośredniej za uzasadnioną.  

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy         
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia          
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający wyznacza            
termin 7 dni na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. 

 
§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad i usterek przedmiotu umowy.            

Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed złożeniem zawiadomienia  
o zakończeniu budowy. Gwarancja udzielona zostanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do             
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane,            
natomiast na wmontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje gwarancja producenta oraz           
rękojmia, nie krótsza jednak niż 24 miesiące.  

3. Okres gwarancji i rękojmi jest liczony od dnia zakończenia odbioru końcowego na podstawie protokołu              
odbioru końcowego. 

4. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
a.1) usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub, 
a.2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa –  

w przypadku, kiedy samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu            
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. W razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania gwarancji uprawnienia i roszczenia              
Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają po upływie roku od ich                 
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usunięcia. 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy,            

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz  
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona            
w następujący sposób: 
a.1) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 
a.2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia             

Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od ich              
usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych  
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu           
cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

8. W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest co najmniej raz w roku  
(w ostatnim roku obowiązywania gwarancji i rękojmi – na dwa miesiące przed upływem tego okresu)               
do zorganizowania i udziału w przeprowadzanych przy udziale Zamawiającego przeglądach oraz do            
usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji  
i rękojmi na każde wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą            
Wykonawcy zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej.  

10. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad  
w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie, lub 
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który uwzględni techniczne możliwości          
usunięcia wady. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca niezwłocznie po zgłoszeniu wady podejmie            
czynności zmierzające do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększenia jej          
rozmiarów, zwiększenia szkody wywołanej jej ujawnieniem lub powstaniem.  

11. Po usunięciu wady Wykonawca zawiadomi o powyższym Zamawiającego celem dokonania odbioru.  
Z odbioru zostanie przez Strony sporządzony protokół. Brak dokumentu – protokołu odbioru –  
z usunięcia wady obciąża Wykonawcę.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, jeśli           
Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 10. W szczególności              
Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia zastępczego wykonania umowy w tym zakresie           
profesjonalnemu podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania           
wyroku sądu w tym zakresie. 

13. Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają się              
wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy każdorazowo do Zamawiającego.  

 
§ 13 

Odbiór robót 
1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, Wykonawca (kierownik budowy)           

będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma           
obowiązek przystąpić do odbioru tych robót oraz do odbiorów technicznych w terminie 3 dni roboczych               
od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych robót oraz odbiorów technicznych             
będzie wpis do dziennika budowy. Brak zgłoszenia lub naruszenie zasad zgłoszenia do odbioru robót              

13 
 



 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP-2621-9/2017 

zanikających i ulegających zakryciu upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do nakazania          
Wykonawcy odkrycia robót zanikających i ulegających zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub też              
nakazania na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek częściowych, pomiarów i badań. 

2. Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca ma obowiązek            
wykonania przewidzianych niezbędnych prób i sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia inspektorowi          
nadzoru inwestorskiego dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowości wykonania prac          
oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów. 

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1              
umowy. 

4. W odbiorze końcowym będzie uczestniczyć m.in. przedstawiciel Biura Miejskiego Konserwatora          
Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, którego powiadomi Zamawiający.  

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie urządzenia          
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym  
i nadającym się bezpośrednio do użytkowania. 

6. Strony ustalają, że warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie           
Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru popartego wpisem do dziennika           
budowy, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Razem z wnioskiem o dokonanie           
odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów w języku polskim          
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób – w 2 egz., 
3) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami          

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, dokumenty          
potwierdzające dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym –  
w 2 egz., 

4) oświadczenie kierownika budowy na każdym dokumencie, tj. aprobatach technicznych na          
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak          
bezpieczeństwa, deklaracjach zgodności i certyfikatach zgodności, dokumentach potwierdzających        
dopuszczenie wyrobów do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczących         
materiałów (partii materiałów) i urządzeń o wbudowaniu w obiekcie, którego realizacja objęta jest            
niniejszą umową, 

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy – w 2 egz., 
6) wypełniony załącznik nr 2 do umowy, 
7) oświadczenia, instrukcje, DTR, itp. – w 2 egz., 
8) oświadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
9) kosztorys powykonawczy  

7. Dokumenty wskazane powyżej, z wyjątkiem dziennika budowy przekazane zostaną w czytelnie           
opisanych segregatorach (oryginał i kopia), ze szczegółowymi spisami treści oraz z wersji            
elektronicznej (pliki w formacie „*.pdf”). 

8. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał              
zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentów wymienionych w ust. 6, o czym            
powiadomi Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem, złożenie wniosku nie będzie skuteczne  
i Wykonawca po zakończeniu prac lub usunięciu nieprawidłowości będzie musiał ponownie złożyć            
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wniosek o dokonanie odbioru końcowego. 
9. Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę           

o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez Wykonawcę wniosku o dokonanie            
odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru            
inwestorskiego, z zastrzeżeniem zapisów w ust. 8. 

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego środki do dokonania          
odbioru wykonanych przez siebie robót budowlanych, tj. drabiny (rusztowania), oświetlenie itp. 

11. Zamawiający w ciągu 7 dni sprawdzi komplet dokumentów, o którym mowa w ust. 6, i wyznaczy                
termin odbioru końcowego do 7 dni od dnia akceptacji kompletu dokumentów. W celu dokonania              
odbioru końcowego Zamawiający powoła Komisję i przystąpi do czynności odbiorowych          
zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę robót. 

12. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy            
w całości lub nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń. 

13. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem okresu gwarancji  
i rękojmi. 

14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, pogwarancyjnego i przed upływem rękojmi stwierdzone zostaną            
wady i/lub usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może – wedle wyboru Zamawiającego: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek lub 
b) dokonać odbioru warunkowego wykonanych robót oraz wstrzymać płatności na rzecz          

Wykonawcy w wysokości do 30% wartości kosztorysu ofertowego brutto do chwili usunięcia            
wszelkich stwierdzonych usterek; 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej           
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –           
żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy. 

15. Z czynności odbioru końcowego, rocznego, przed upływem rękojmi i gwarancji i odbioru usterek             
wymienionych w protokole odbioru sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia          
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych            
przy odbiorze wad. 
 

§ 14 
Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu          
następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu faktury końcowej wraz z kompletem wymaganych           

dokumentów, o czym mowa w § 5 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego               
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 5                    
umowy, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. przekroczenie terminu określonego w § 3 ust. 1               
umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy                
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dzień opóźnienia, 
3) za opóźnienie w wykonaniu ustaleń podjętych w protokole odbioru końcowego oraz usunięciu wad             

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji –  
w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek za każdy dzień opóźnienia, liczony od              
upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą lub dalszym           
Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

5) za opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto           
określonego w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

6) za brak zmiany umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w zakresie terminu zapłaty             
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień                
opóźnienia od dnia wskazanego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany, 

7) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego –  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, 

8) za realizację zamówienia przy użyciu materiałów budowlanych niezgodnych z wymogami          
Zamawiającego, niezgłoszonych do realizacji lub też nieposiadających właściwych atestów lub          
zezwoleń – w wysokości 3 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak wypełnienia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu  
o umowę o pracę na cały etat co najmniej 7 osób na warunkach określonych w § 6 ust. 5 i 6 umowy                      
– w wysokości stanowiącej iloczyn 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na             
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującej w chwili stwierdzenia           
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby         
stwierdzonych dni, w których nie dopełniono wymogu, pomnożoną przez liczbę osób, wobec            
których nie dopełniono powyższego obowiązku,  

10) za opóźnienie w przedłożeniu kopii zanonimizowanych umów o pracę, o których mowa  
w § 6 ust. 8 umowy, w terminach określonych tamże – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia                
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień, w którym Wykonawca nie                
wypełnił zobowiązania, 

11) za naruszenie innych obowiązków określonych w § 7 umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy                
stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
3. Zamawiający zastrzega prawo do sumowania kar za niewywiązanie się Wykonawcy z postanowień            

niniejszej umowy. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć  
30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących            
wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1               
umowy. Wyjątek stanowi przypadek wskazany w art. 145 ustawy Pzp – w przypadku tym Zamawiający              
nie płaci kar umownych. 

5. Niezależnie od powyżej określonych uprawnień, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę          
obowiązków określonych w umowie Zamawiający może powierzyć ich wykonanie osobie trzeciej na            
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego zostaną zapłacone przez          
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Wykonawcę na podstawie osobnej faktury, potrącone z płatności należnych Wykonawcy lub  
w inny sposób, w zależności od uznania Zamawiającego. 

6. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych         
określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższy należne kary            
umowne. 
 

§ 15 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od zaistnienia którejkolwiek z przesłanek do               
odstąpienia określonych poniżej: 
1) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż  

7 dni, 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, w tym nie              

respektuje nakazów Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego, i pomimo pisemnego wezwania          
go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu  
przedmiot umowy jest nadal wykonywany niezgodnie z warunkami umowy, 

3) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku  
o wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego, rozpoczęcia procesu likwidacji przez          
Wykonawcę, lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego, gdy zostanie           
wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji             
przedmiotu umowy. O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego, 

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych         
Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy          
Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych  
w ustawie Pzp oraz w przypadkach wynikających z Kodeksu cywilnego. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace oraz roboty w terminie 7 dni od daty odstąpienia              
od umowy, 

2) Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy zdemontuje wszystkie obiekty             
tymczasowe, zabezpieczenia, oznakowania i urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz          
uporządkuje teren budowy na swój koszt, a następnie niezwłocznie przekaże Zamawiającemu teren            
budowy, 

3) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzi na swój koszt przy                
udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac wraz z określeniem         
procentowego ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

4) szczegółowa inwentaryzacja, o której mowa w ust. 4 pkt 3, stanowić będzie podstawę do              
rozliczenia ostatecznego. Wykonawca w tym celu w oparciu o szczegółową inwentaryzację           
sporządzi i przedłoży Zamawiającemu kosztorys rozliczeniowy ujmujący prace wykonane do dnia           
odstąpienia od umowy. Zamawiający ma prawo do wnoszenia uwag do przedłożonego kosztorysu            
rozliczeniowego. 

5) kosztorys rozliczeniowy, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca sporządzi na podstawie cen             

17 
 



 
 
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DZP-2621-9/2017 

wyszczególnionych w swoim kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  
w terminie 7 dni od dnia dokonania szczegółowej inwentaryzacji, 

6) w przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do kosztorysu rozliczeniowego Wykonawcy,          
Wykonawca zobowiązany jest do poprawy / uszczegółowienia kosztorysu w terminie do 7 dni             
liczonego od daty wniesienia przez Zamawiającego uwag. 

 
§ 16 

Zmiana umowy 
1. Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian             

osób wskazanych w § 8 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej  
w formie aneksu.  

2. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji robót budowlanych i/lub przedmiotu umowy  
w przypadku: 
1) wystąpienia istotnych, z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaże),           

błędów projektowych, 
2) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do          

przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji)           
i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie           
ziemi, upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk           
ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, 

3) wystąpienia czynników zewnętrznych nieleżących po stronie Wykonawcy i mających wpływ na           
termin realizacji umowy. 

4) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wartości zmniejszonego zakresu prac.         
Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem         
zakresu i wartości przewidzianych w umowie; 

5) Zamawiający dopuszcza zmiany podyktowane zmianą powszechnie obowiązujących przepisów        
prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT              
lub rewaloryzacji wynagrodzeń. Wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o         
wartość należnego podatku VAT lub rewaloryzację wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi w           
tym zakresie przepisami prawa. 
 

3. Wszelkie zmiany umowy określone w niniejszym paragrafie nie będą wywoływały zmian wysokości            
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na             
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej            
zgody.  
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia             
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca                   
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.                      
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do                 
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wszystkich trzech ustaw, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
2. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy kierowana będzie na             

adresy stron podane w komparycji umowy. Wszelkie doręczenia dokonywane na te adresy uznaje się za               
skuteczne pod ostatnio znanym adresem – z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności              
wynikających z niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych  
i informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji umowy oraz do dbałości o bezpieczeństwo               
danych, do których będzie miał dostęp. 

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy miejscowo dla             
Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 

6. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy z SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ. W             
razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy a zapisami pozostałych załączników          
pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Oferta Wykonawcy – zał. nr 1, 
2) Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 2, 
3) Oświadczenie podwykonawcy – zał. nr 3, 
4) Wzór wniosku Wykonawcy o dokonanie cesji płatności – zał. nr 4, 
5) Polisa OC – zał. nr 5. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 
 
…………………….. ……………………….. 
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Załącznik nr 2 do projektu umowy 
 

Karta gwarancyjna (wzór) 
 Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy  

pl. Bp. Nankiera 17 we Wrocławiu 
 

dot. umowy: nr .....................................  z dnia ............................... 
Wykonawca: 
............................................................................................................................................................................ 
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane  w okresie od ............................................ do 
....................................... 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową techniczną i estetyczną wykonanych robót, 
2) usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie              
gwarancyjnym. 
Okres gwarancji: 
Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego na podstawie protokołu końcowego lub protokołu              
potwierdzającego usunięcie usterek sporządzonego w związku z warunkowym protokołem odbioru          
końcowego, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania              
gwarancji uprawienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek               
wygasają po upływie roku od ich usunięcia. 
Usuwanie wad: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi               
na każde wezwanie Zamawiającego. 
2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do: 
- usunięcia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub, 
- wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą lub usterką jego części od nowa - w przypadku, kiedy                 
samo usunięcie wady lub usterki nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego             
przeznaczeniem. 
3. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych            
wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 
4. Okres gwarancji będzie ulegał przedłużeniu o czas napraw. 
Termin usunięcia wad: 
1. Termin usuwania wad wynosi do 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o                

zaistniałych wadach lub taki okres, jaki zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
2. O ile usunięcie wady lub usterki trwać będzie dłużej niż 3 dni robocze od zawiadomienia Wykonawcy,                 
Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia Zamawiającego            
zapewni zastępczy sprzęt, urządzenia, instalacje itd. tak aby uszkodzone urządzenia i instalacje działały             
prawidłowo. 
3. W razie awarii lub usterek nagłych, Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia usuwania usterki lub               
awarii do 24 godzin od ich zgłoszenia i usunięcia awarii lub usterki w przeciągu 2 dni kalendarzowych od                  
zgłoszenia.. Za awarię lub usterkę nagłą uważa się ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych              
i/lub zamontowanych urządzeniach, która uniemożliwia prawidłową eksploatację budynku lub grozi          
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uszkodzeniem jego elementów lub zamontowanych urządzeń, w szczególności np. pęknięcie rur           
kanalizacyjnych, wodociągowych, wybicie studzienek odpływowych, uszkodzenia instalacji       
przeciwpożarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chłodzenia. 
4. Czynności gwarancyjne będą świadczone w miejscu. W przypadku konieczności zabrania elementu do             
naprawy poza obręb przedmiotu umowy odbywać się to będzie na koszt i staraniem Wykonawcy. 
5. Wykonawca po usunięciu wad lub usterek wykrytych w okresie rękojmi czy gwarancji zawiadomi o tym                
Zamawiającego w formie pisemnej. Roboty budowlane zakwestionowane jako wadliwe muszą zostać           
odebrane przez inspektora nadzoru lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego. 
6. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na               
nowy. 
Koszty usunięcia wad: 
Wszelkie naprawy w okresie rękojmi i gwarancji wykonywane są nieodpłatnie. 
Kary umowne  : 
W przypadku nie usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego w terminie, Zamawiający może naliczyć              
karę umowną zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 3) przedmiotowej umowy. 
 
 
Data.............................. 

...................................................................................... 
(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy) 

INNE WARUNKI GWARANCJI 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy Zamawiającego              
(w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z instrukcją eksploatacji i              
użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Gwarantowi. 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w                 
przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega           
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym Użytkownik) poddał remontowi lub              
wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Gwarant w ramach niniejszej gwarancji. 

4. Ciężar dowodu istnienia wady, w przypadku jej zakwestionowania przez Gwaranta spoczywa na Zamawiającym. 
 

KOMUNIKACJA I ZGŁOSZENIA 

1. Wady będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu lub poczty elektronicznej             
przesyłanych do siedziby Gwaranta. Zgłoszenie zawierać będzie lokalizację, dane osoby zgłaszającej, datę i             
godzinę sporządzenia zgłoszenia, opis awarii/usterki.  

2. Data otrzymania przez Gwaranta faksu lub poczty elektronicznej e-mail będzie uważana za datę otrzymania zgłoszenia.               
Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia faksem lub pocztą elektroniczną przez Gwaranta faktu otrzymania            
każdego zgłoszenia przekazanego w formie faksu lub poczty elektronicznej. W przypadku niepotwierdzenia ze strony              
Wykonawcy odbioru przesłanego zgłoszenia (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że zgłoszenie dotarło do             
Wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu zgłoszenia lub odpowiednio - raportu z              
przesłania poczty elektronicznej z jednoczesnym brakiem jej odwrotnego odrzucenia. 

3. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Gwaranta na adres: …………...............…............................ 
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4. Wszelka korespondencja będzie kierowana do Zamawiającego na adres: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ul.             
Szewska 37, 50 – 139 Wrocław. 

5. O wszelkich zmianach danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie później niż 3              
dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za               
skutecznie doręczoną. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23              
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek świadczeń gwarancyjnych na rzecz Zamawiającego nie zwalnia           
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu z rękojmi. 

 

DATA: ............................................ 

 

PODPISY UPRAWNIONYCH PRZEDSTAWICIELI GWARANTA: 

 

 

 

PIECZĘĆ GWARANTA: 
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Załącznik nr 3 do projektu umowy 
 

................................., dnia........................ 
 
.............................................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Podwykonawcy) 
 

 
Oświadczenie Podwykonawcy (wzór) 

Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy  
pl. Bp. Nankiera 17 we Wrocławiu 

 
Niniejszym oświadczam, że firma ............................................................................ 

                                         (nazwa i adres podwykonawcy) 
otrzymała całość zapłaty za roboty  ................................................................................ 

                     ( wskazać jakie prace zgodnie z umową) 
wykonane w ramach umowy nr ............................z dnia ......................................... 
dotyczącej zadania jw. 
W związku z zapłatą całości wynagrodzenia  firma  ……………………………………………..  
                                                                                                 (nazwa i adres Wykonawcy )  
 
nie posiada żadnych zobowiązań wobec firmy .......................................................................... 

                                                                            (nazwa i adres Podwykonawcy) 
 
 

............................................................. 
(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych 
przedstawicieli podwykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do projektu umowy 
 

................................., dnia........................ 
 
.............................................................................. 
(pieczęć nagłówkowa Podwykonawcy) 
 

Wniosek Wykonawcy o dokonanie cesji płatności (wzór) 
Przebudowa garaży na węzły sanitarne wraz budową przyłącza kanalizacji sanitarnej przy  

pl. Bp. Nankiera 17 we Wrocławiu 
Niniejszym, w myśl zapisów umowy nr ........................................z dnia ......................, proszę o zgodę na 
dokonanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu przelewu wierzytelności w kwocie 
brutto .................................. (słownie:.......................................................) na rzecz podwykonawcy 
............................................................................................................... 

(nazwa i adres podwykonawcy) 
wymagalnego na podstawie umowy nr ................................. z dnia ............................. 
której projekt został zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się ze wzorem przytoczonej poniżej "Umowy o przelew            
Wierzytelności (Cesja"), akceptuję jej treść, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, przyjmuję warunki w niej              
zawarte i wyrażam zgodę na zawarcie "Umowy o przelew wierzytelności (cesja)" z podwykonawcą             
..................................................... 

 ( nazwa i adres podwykonawcy) 
 

............................................................. 
(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych 
przedstawicieli wykonawcy) 

 
"Umowa o przelew wierzytelności (cesja)" - wzór 

zawarta dnia .................................................w ................................................................ 
pomiędzy 
....................................................................................................................................... 
zwanym dalej Zbywcą 
a 
........................................................................................................................................... 
zwanym dalej Nabywcą 
 

§ 1 
Zbywca przenosi na Nabywcę wierzytelność z tytułu       
............................................................................................ 
w kwocie brutto .............................zł (słownie:     
.......................................................................................................) 

§ 2 
Razem z wierzytelnością na Nabywcę przechodzą wszelkie prawa z nią związane. 
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§ 3 
Zbywca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy powiadomić Dłużnika o zbyciu 
wierzytelności. 

§ 4 
Zbywca oświadcza, że  w umowie jaką zawarł z Dłużnikiem nie zawarto postanowienia wyłączającego lub 
ograniczającego możliwość przelewu wierzytelności na osobę trzecią. 

§ 5 
Zbywca nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. 

§ 6 
W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 7 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jedną dla 
Dłużnika. 
 
.................................................... ...................................... 
           Zbywca Nabywca 
 
.........................................., dnia ............................r. 
 

............................................................. 
(pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych 
przedstawicieli wykonawcy) 
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