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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

WZÓR 
UMOWA NR …/PB/2022 

 
zawarta w dniu ……...2022 r. pomiędzy: 
Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, NIP 7162515927, REGON 432311323, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110247, posiadającą 
status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 893), kapitał zakładowy 49 446 500,00 zł  
e-mail: mzgk@mzgk.pl, tel. 81 883 01 03  
zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym  
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu – Tomasza Bobrowskiego  
a 
dot. osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą 

Panią/em ………………… zamieszkałą/łym …………………..………, PESEL ………………, 
prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……….. z siedzibą …………… 
posiadającą/ym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
posługującą/ym się numerami NIP ………., REGON ………..,  
e-mail: ……., tel. ………  
zwaną/ym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą,  
 
dot. podmiotów wpisanych do KRS 

………………………………………, NIP …………………………, REGON ……………., 
zarejestrowaną w …………………..…………….. pod numerem KRS …………………,  
e-mail: ………….., tel. ……………………….  
zwaną w dalszym ciągu umowy Wykonawcą  
reprezentowaną przez:  
……………………………………………….  
……………………………………………….  
 
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 
130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp, zawarto umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 
polegające na: 
a) dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w lokalu nr 17 przy ul. Dworcowej 7 w Dęblinie (Część nr 1)*, 
b) dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w lokalu nr 2 przy ul. Podchorążych 1 w Dęblinie (Część nr 2)*, 
c) dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynku biurowym oczyszczalni ścieków – 

Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca (Część nr 3)*, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………2022 r. stanowiącą załącznik do umowy. 

2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 
Część nr 1 i Część nr 2: 
1) dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

umowy, 
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych, 
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3) demontaż istniejących okien i parapetów, 
4) odpowiednie przygotowanie otworu okiennego, 
5) montaż nowych okien wraz z parapetami, 
6) uzupełnienie ubytków w glifach okiennych, 
7) uporządkowanie terenu robót, 
8) poddanie utylizacji zdemontowanych okien, parapetów i pozostałych materiałów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

Część nr 3: 
1) dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
2) zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych, 
3) demontaż istniejących drzwi wejściowych z ościeżnicą, 
4) odpowiednie przygotowanie otworu drzwiowego, 
5) montaż nowych drzwi z ościeżnicą, 
6) montaż progu w drzwiach, 
7) uzupełnienie ubytków w ścianach po wymianie drzwi, 
8) uporządkowanie terenu robót, 
9) poddanie utylizacji zdemontowanych okien, parapetów i pozostałych materiałów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w całości w terminie do 

dnia 30 listopada 2022 roku. 
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy należy rozumieć 

pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości robót budowlanych do odbioru 
końcowego. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie MZGK Sp. z o.o. z siedzibą 
w Dęblinie przy ul. Towarowej 2D. 
 

§ 3 
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy oraz wyznaczonymi do 

kontaktów w związku z wykonywaniem umowy, konsultowanie spraw merytorycznych 

i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu wykonania umowy są: 

− ze strony Zamawiającego – ………….., tel. …………., 
e-mail: ………., 

− ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………….…………. 
(stanowisko, nr tel., e-mail) 

2. Zmiana powyższych osób nie wymaga aneksu do umowy, a tylko powiadomienia 
(pisemnie lub drogą mailową) drugiej strony o zmianie i podania danych, o których 
mowa w ust. 1. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie w łącznej maksymalnej kwocie .............. zł brutto (słownie: ……………..), 
w tym podatek VAT w wysokości: ……………. zł, netto: ……………. zł, w tym: 
a) Część nr 1: .............. zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT 

w wysokości: ……………. zł, netto: ……………. zł*, 
b) Część nr 2: .............. zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT 

w wysokości: ……………. zł, netto: ……………. zł*, 
c) Część nr 3: .............. zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT 

w wysokości: ……………. zł, netto: ……………. zł*. 
3. Kwota określona w ust. 2 niniejszego paragrafu jest zgodna ze złożoną ofertą i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające wprost 
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z zapytania ofertowego, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

5. Ryzyko zmian wszelkich obciążeń publiczno–prawnych z wyjątkiem zmian podatku VAT 
ponosi Wykonawca. Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny brutto została ustalona 
w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu 
zawarcia umowy. W razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy 
– w zakresie dotyczącym jej przedmiotu – cena brutto zostanie odpowiednio zmieniona. 
Przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu 
sprzedaży (w dniu powstania obowiązku podatkowego). 

6. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury wystawionej po odbiorze końcowym robót i podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze 
końcowym robót, Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym 
potwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia. 

7. Za dzień spełnienia świadczenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy. 

 
§ 5 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
2. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części 
robót. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym, a Wykonawcą. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7, 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

9. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
zgodnie z ust. 8 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 5 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury niebudzący wątpliwości dowód 

(w szczególności oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy), że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 14, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do momentu 
udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań wobec 
Podwykonawców. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, 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. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwia Wykonawcy, 
w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie 
(pisemnie) uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją 
umowy o podwykonawstwo. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów nowych przy 

użyciu sprzętu własnego. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom jakościowym. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa. 
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4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną i należytą 
starannością. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym, przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi, aktualnymi 
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 
oraz zabezpieczenia terenu budowy na własny koszt w trakcie wykonywania robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 
umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach 
określonych w umowie. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie szkody 
powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robót lub mających 
związek z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Kopię polisy Wykonawca jest 
zobowiązany udostępnić Zamawiającemu na jego wniosek. 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych 
po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy. 

2. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru. 
3. Zamawiający wyznacza termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu umowy zawiadamiając 

o tym Wykonawcę.  
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad istotnych lub 
nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający 
może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 
1) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
2) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin, w takiej 

okoliczności Zamawiający może zatrzymać część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy do czasu usunięcia wady. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia 
to: 
1) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w tej dacie wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia od Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Dalsze 
przedłużenie terminu możliwe jest za zgodą Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako 
wadliwych. 

10. Zamawiający wyznacza także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem 
terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 
okresu rękojmi. 
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11. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. 

 
§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego gwarancji, jakości na roboty oraz zastosowane materiały, 
surowce i wyroby stanowiące przedmiot umowy. 

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi: 24 miesięcy na montaż, na stolarkę okienną wraz 
z parapetami oraz stolarkę drzwiową zgodnie z gwarancją producenta. 

3. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy. 
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 
określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany 
przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać 
powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

6. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za fachowe, technicznie nienaganne, 
zgodne z najnowszym stanem techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadające 
przyjętym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robót i zgodność 
z normami dostarczonych i zastosowanych materiałów, konstrukcji i urządzeń. 

7. Gwarancją objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na 
to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył 
się on przy wykonywaniu umowy. 

8. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych robót oraz użytych 
materiałów, instalacji oraz urządzeń i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca 
zapewnia nieodpłatne wykonywanie zadań gwarancyjnych. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub do 
wymiany rzeczy na wolne od wad. 

10. Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej (usunięcie awarii, wady, 
niesprawności itp.) niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia 
przez Zamawiającego. 

11. Jeżeli z uwagi na zakres lub charakter ujawnionych wad lub usterek ich usunięcie 
w terminie 14 dni roboczych będzie niemożliwe, strony ustalą wspólnie dłuższy termin 
na ich usunięcie. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe lub 
ujawnione przed upływem terminu obowiązywania rękojmi. 

13. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający ma 
obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia 
wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które 
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady. 

14. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub 
prawne przedmiotu umowy.  

 
§ 9 

1. Poza przypadkami określonymi w prawie, w tym w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części), jej rozwiązania ze 
skutkiem natychmiastowym:  

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) w razie uchybienia jakiegokolwiek terminu wynikającego z umowy przez 
Wykonawcę, 
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3) w razie innego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez 
Wykonawcę, w tym m.in. dostarczenia przedmiotu niezgodnego z umową, 
niespełniającego wymagań określonych przez Zamawiającego, dostarczenia 
przedmiotu z wadą, dostarczenia przedmiotu w ilości mniejszej niż wynikającej 
z zamówienia, wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi 
normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania nie reaguje, 

4) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie. 

2. Zamawiający ma prawo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innemu 
Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy w nw. sytuacjach: 
1) odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie, 
2) odstąpienie od umowy określone w ust. 1 nastąpi z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 
3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionych 
warunków na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu i wykonanych robót. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Umowie 

w terminie do 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych 

w umowie jako przyczyny odstąpienia, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od 

upływu terminu realizacji umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości: 
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a (dla Części nr 1), pkt b (dla Części nr 2), 
pkt c (dla Części nr 3) umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu 
terminu wyznaczonego na podstawie § 2 ust. 1 umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
za wady w wysokości 0,4 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a 
(dla Części nr 1), pkt b (dla Części nr 2), pkt c (dla Części nr 3) umowy za każdy 
dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na podstawie § 8 
ust. 10 umowy, 

3) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a (dla Części nr 1), pkt b (dla Części nr 2), pkt c (dla 
Części nr 3) umowy, 

4) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt a (dla Części nr 1), pkt b (dla Części nr 2), pkt c (dla 
Części nr 3) umowy, 

5) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 zł, 

6) z tytułu niezapłacenia należności Podwykonawcy i zwrócenia się Podwykonawcy 
o zapłatę do Zamawiającego w wysokości 500 zł. 
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2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, które Wykonawca może zapłacić 
Zamawiającemu, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy 
określonego w § 4 ust. 2 pkt a (dla Części nr 1), pkt b (dla Części nr 2), pkt c (dla Części 
nr 3) umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie, 
w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego, powstałych należności z tytułu kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie, z przysługującego mu wynagrodzenia. 
W celu skorzystania z uprawnień do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę 
zawierającą szczegółowe naliczenie kar umownych i niezależnie od wysłania noty listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany w umowie, 
w dniu wystawienia noty przekaże ją Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany na wstępie umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3. Strony ustalają, 
iż terminem wymagalności należności z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej 
umowy jest dzień wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej obciążającej stronę 
z tytułu tych kar umownych. W przypadku braku możliwości potrącenia całości lub części 
naliczonych kar, Wykonawca zapłaci pozostałą kwotę na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia żądania Zamawiającego – noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych ponad zastrzeżone kary umowne. 

5. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar 
umownych. 
 

§ 11 
1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z przyczyn leżących po stronie 

podwykonawców, dostawców czy producenta przedmiotu umowy nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, w tym z obowiązku zapłaty kar umownych. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy spowodowane siłą wyższą. Za przypadki siły 
wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, 
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego 
wpływu, takie jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, 
zarządzenia władz itp. Strona powołująca się na siłę wyższą powinna zawiadomić drugą 
stronę na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek siły 
wyższej pod rygorem utraty prawa powołania się na siłę wyższą. Fakt zaistnienia siły 
wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu 
administracji publicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach 
mających lub mogących mieć wpływ na wykonywanie Umowy, w tym o wszczęciu 
wobec niego postępowania naprawczego, egzekucyjnego, likwidacyjnego lub innego, jak 
również o innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu upadłości – 
następnego dnia od dnia ich ogłoszenia lub wystąpienia. 

 
§ 12 

1. Zmiana poszczególnych postanowień zawartej umowy wymaga formy pisemnej 
w postaci aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych aktów prawnych powszechnie 
obowiązujących. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie 
swojego adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, rachunku 
bankowego, adresu e-mail itp. Brak takiego powiadomienia będzie skutkować tym, iż 
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korespondencja, przekazy pieniężne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy 
adres, numer, rachunek bankowy będą przez strony traktowane jako doręczone. 

4. Strony postanawiają, że wszelkie oświadczenia Zamawiającego w tym w szczególności 
zgłoszenia reklamacji, mogą być kierowane do Wykonawcy pocztą elektroniczną na 
adres poczty elektronicznej podany na wstępie umowy, z zastrzeżeniem wskazanym 
w poprzednim ustępie. Strony ustalają, iż terminem w jakim Wykonawca uzyskał wiedzę 
o złożonym przez Zamawiającego oświadczeniu jest dzień wysłania tego oświadczenia 
Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany na wstępie 
umowy, z zastrzeżeniem wskazanym w poprzednim ustępie. Powyższe uprawnienia nie 
wykluczają możliwości osobistego doręczenia oświadczenia w siedzibie Wykonawcy. 

5. Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy strony będą starały się rozwiązać na drodze 
postępowania polubownego. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze 
postępowania polubownego, strony poddadzą spór pod rozwiązanie sądowi 
powszechnemu, właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

*niepotrzebne skreślić 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

Oferta Wykonawcy z dnia …….. 2022 r. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 

 

 


