
Załącznik nr 2 do IWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR ……………………………………………….. 

zawarta w dniu .............. 2019 r. w Gdyni pomiędzy: 

Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie, Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, Oddział Regionalny 

w Gdyni, 81-231 Gdynia, ul. M. Curie Skłodowskiej 19 NIP: 526-10-38-122, REGON: 011 263 946-

00242, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną  przez: 

Danutę Sikorę - Dyrektor Oddziału Regionalnego w Gdyni 

a 

......................................, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................................... , z 

siedzibą przy ......................................, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałym przy ul. ......................................, NIP: 

...................................... , REGON: ...................................... , reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

występujący łącznie w dalszych postanowieniach umowy jako Strony. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

...................................... (postępowanie nr DZP-OG.............2019) w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zm.) - została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na adaptacji lokalu – hali sprzedaży zgodnie 

z projektem wnętrz „Wizualizacja placówki” w lokalu użytkowym położonym w Gdyni, przy ul. 

Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 4 w Gdyni oraz pomieszczeniami zaplecza tj. przedsionkiem, 

sanitariatem, składem oraz piwnicami wraz z instalacjami: wodną, centralnego ogrzewania, 

kanalizacji sanitarnej, elektryczną, alarmową i teletechniczną.  

2. Zakres prac i robót budowlanych obejmuje: 

 prace wykończeniowe w hali sprzedaży (między innymi: wymiana witryny fasadowej z 

drzwiami wejściowymi, ułożenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, nowe 

okładziny na ścianach i sufitach, ułożenie posadzki z płytek); 

 wykonanie nowej instalacji alarmowej w lokalu; 

 remont pomieszczenia sanitariatu (między innymi: skucie starych okładzin, ułożenie nowej 

glazury i terakoty, biały montaż, wymiana stolarki drzwiowej); 

 remont przedsionka (między innymi: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie); 

 remont składziku (między innymi: wymiana stolarki drzwiowej, demontaż szafy, 

malowanie ścian). 

 wykonanie instalacji alarmowej w lokalu 

 wykonanie instalacji systemu CCTV ( telewizji przemysłowej ) 

 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej ( telefon, internet )  



 

    Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, oraz przedmiarem robót.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych, nowych, materiałów, przy użyciu swoich 

narzędzi i sprzętu. 

4. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu umowy, jak również realizacji przedmiotu umowy 

określa wykaz dokumentacji będącej podstawą realizacji umowy: 

1) Projekt aranżacji wnętrz pod nazwą: ”Projekt Wizualizacja placówki”; 

2) Opis robót elektrycznych i teletechnicznych; 

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

4) Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2; 

5) Oferta wraz z kosztorysem – załącznik nr 3 i 4. 

stanowiące integralną część niniejszej umowy. Celem usunięcia wątpliwości interpretacyjnych 

strony ustalają, że do interpretacji umowy stosuje się kolejność załączników wymienionych 

w niniejszym ustępie, a postanowienia tych dokumentów mają względem siebie pierwszeństwo 

odpowiednio do wskazanej powyżej kolejności. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w 

rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. z 

późn. zm.), w dalszej części zwanej Prawem Budowlanym. Zamawiający oświadcza również, iż 

w chwili przekazania placu budowy nieruchomość będzie wolna od jakichkolwiek obciążeń na 

rzecz osób trzecich. 

6. Wykonawca oświadcza, że upewnił się, co do prawidłowości i kompletności dokumentacji 

przekazanej przez Zamawiającego i nie zgłasza w tej mierze żadnych zastrzeżeń. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy,  

w szczególności z nieruchomościami, na których wykonywany będzie przedmiot umowy, 

warunkami otoczenia, warunkami środowiskowymi i w związku z tym oświadcza, że wykonanie 

przedmiotu umowy, zgodnie z jej treścią (w tym zgodnie z załącznikami) jest możliwe i nie zgłasza 

w tej mierze żadnych zastrzeżeń. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – na własny koszt 

i odpowiedzialność – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót, objętych 

przedmiotem niniejszej Umowy, niewyjaśnionych w Dokumentacji technicznej. Strony uzgadniają, 

że nieścisłości dokumentacji nie będą stanowiły podstawy do zawarcia aneksu do umowy na roboty 

dodatkowe, o ile zaistniałaby konieczność wykonania takich robót. 

9. Wykonawca nie może wstrzymać prac pod pretekstem oczekiwania na akceptację robót 

zamiennych, zaniechanych, materiałów lub technologii robót przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający oświadcza Wykonawcy, że posiada środki finansowe na realizację robót 

objętych niniejszą Umową. Limity płatności do wysokości posiadanych środków na dany rok 

określonych w Planie Remontów. 

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany w terminie 90 dni kalendarzowych od daty 

przekazania placu budowy, przy czym rozpoczęcie robót nastąpi w terminie 7 dni od daty 

przekazania placu budowy.  
2. Prace będą wykonywane etapami zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
3. Strony zgodnie ustalają, że ww. harmonogram wykonania przedmiotu umowy stanowić będzie 

załącznik nr 2 do Umowy po jego przedstawieniu przez Wykonawcę w trybie i na warunkach 

określonych w § 3 ust. 2 pkt 9 oraz zaakceptowaniu przez Zamawiającego, bez konieczności zmiany 

niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona harmonogramu rzeczowo – 



finansowego, w trybie i na warunkach określonych w § 3 ust. 2 pkt 9 Zamawiający uprawniony 

będzie do: nałożenia kary umownej w wysokości 1000 zł, a także do sporządzenia takiego 

harmonogramu na ryzyko Wykonawcy i przekazania tego harmonogramu Wykonawcy do 

wykonania, przy czym w takim przypadku Strony traktować będą harmonogram sporządzony przez 

Zamawiającego, jako ostateczny. Zmiana tego harmonogramu może nastąpić wyłącznie w trybie 

zmiany niniejszej Umowy. 
4. Zachowanie uzgodnionych przez Strony lub wyszczególnionych w Umowie terminów jest 

podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.  Wykonawca dokonał szczegółowego przeglądu 

Dokumentacji technicznej, terenu budowy, warunków i frontu robót i potwierdza możliwość 

wykonania przedmiotu Umowy w termie wymienionym w ust. 1 tj 90 dni od daty przekazania placu 

budowy. 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, leżącej po stronie Wykonawcy, tempo Robót, zdaniem 

przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwoli na terminowe 

zakończenie robót, przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

polecić Wykonawcy podjęcie kroków umożliwiających przyspieszenie tempa robót. W przypadku 

niezastosowania się Wykonawcy do polecenia przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający może powierzyć wykonanie części lub całości robót osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane 

z podjętymi w tym trybie działaniami, w tym koszty ogólne Zamawiającego.  ( zgodnie z Art. 636 

§1 KC). Nie stosuje się zapisów art. 480 KC 
6. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważana będzie data zakończenia i odbiór 

wszystkich robót.   
§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Strony będą współdziałać w celu prawidłowego, należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 
1) należyte wykonanie przedmiotu umowy, przy użyciu własnych, nowych materiałów, zgodnie 

z umową, dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej, posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem odpowiednim 

do należytego wykonania czynności powierzonych Wykonawcy, jak również zgodnie 

z przepisami prawa oraz obowiązującymi normami, 
2) wykonywanie prac zgodnie z zatwierdzonym wielobranżowym projektem wnętrz, 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, z zachowaniem przepisów BHP, i kodeksem 

pracy, oraz innymi właściwymi w tym zakresie obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
3) sporządzenie, przez Kierownika Budowy powołanego przez Wykonawcę i przedłożenie 

Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

zgodnie z art. 21a Prawa budowlanego oraz 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, nr 120, poz. 1126), 
4) prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401), oraz innych właściwych w tym zakresie 

obowiązujących przepisów prawa i norm, 
5) natychmiastowe usuwanie z terenu budowy wszelkich zanieczyszczeń i zbędnych materiałów 

związanych z prowadzonymi robotami, 
6) wykonywanie robót głośnych wg regulaminu WM. 

7) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów  

i nieczystości powstałych w trakcie robót w związku z ich wykonywaniem, 

8) postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w związku z jej 

wykonywaniem zgodnie z postanowieniami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz.U.2019.701 j.t.  z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) oraz przedstawienia 

stosownych dokumentów na żądanie Zamawiającego oraz innymi właściwymi w tym zakresie 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 
 



9) przedstawienie w terminie 7 dni od podpisania umowy, do akceptacji Zamawiającego, 

szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. Harmonogram musi zawierać 

wykaz robót, wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, kamieniami milowymi oraz 

wartością poszczególnych robót określonych przez Wykonawcę. Wykonawca w systemie 

dwutygodniowym będzie dokonywał analizy postępu prac w stosunku do harmonogramu 

umownego, a w przypadku przekroczenia jakiegokolwiek terminu pośredniego dokona 

aktualizacji. 
10) budowanie z pełnowartościowych, nowych, materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa 

jakości i dopuszczenia do używania w budownictwie, aprobaty techniczne, a po wykonaniu 

przedmiotu umowy wydanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów wraz z deklaracjami 

zgodności, 
11) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy, 
12) opracowanie projektu organizacji placu budowy, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i 

uzgodnień, a następnie organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz 

zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zaplecza technicznego dla 

składowania urządzeń, maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych, z zachowaniem należytej 

staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy oraz terenie przyległym do 

budowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
13) ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy, ogrodzenie placu budowy zabezpieczenie 

terenu przed dostępem osób nieuprawnionych, przekazanie listy pracowników oraz osób 

pełniących nadzór nad realizacją do Zamawiającego celem powiadomienia ochrony budynku 
14) natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót, 
15) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania 

robót przed ich zniszczeniem, jak również zabezpieczenie terenu przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 
16) zgłaszanie Zamawiającemu odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, w formie 

pisemnej  na adres Zamawiającego, a także drogą mailową pod warunkiem potwierdzenia 

otrzymania wiadomości, 
17) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 
18) wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru końcowego, wszystkich 

niezbędnych prób, odbiorów i badań, w których uzyskany zostanie wynik pozytywny, 
19) uzyskanie na własny koszt, w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego przez 

Zamawiającego pełnomocnictwa, wszelkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, warunków i 

uzgodnień, opinii i zgód oraz sporządzania raportów wymaganych (także wewnętrznymi 

instrukcjami Zamawiającego) do należytego wykonania przedmiotu umowy i przekazania ich 

Zamawiającemu wraz z wniesieniem wymaganych opłat, 
20) zabezpieczenie obiektu przed opadami i wpływami atmosferycznymi, 
21) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie 

nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 
22) uczestniczenie w czynnościach odbioru, usunięcie stwierdzonych wad, usterek lub 

nieprawidłowości, przekazanie wymaganych atestów i zaświadczeń, 
23) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na trzydzieści (30) dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 
24) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim 

otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, 

uprawnienia, jak również aktualne badania lekarskie i szkolenie bhp, 
25) dopuszczenie do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu Umowy i w jego bezpośrednim 

otoczeniu wyłącznie pracowników w schludnych i jednolitych, ubraniach roboczych 

właściwych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi BHP, 
26) niedopuszczenie do wykonywania przedmiotu Umowy i usunięcia z miejsca wykonywania 

przedmiotu Umowy osób nie spełniających warunków określonych w pkt 24 i 25 powyżej, jak 

również osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także 

sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób , względnie wykonujących roboty 

w sposób sprzeczny z Umową, 



27) używanie do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn 

posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych, odpowiednich 

do wykonywania prac danego rodzaju oraz sprawnych technicznie, 
28) wyznaczenie kierownika budowy oraz kierowników robót we wszystkich specjalnościach, oraz 

zapewnienie właściwej obsługi geodezyjnej i wg potrzeb obsługi laboratoryjnej dla budowy 

oraz prowadzenie prawidłowo dziennika budowy, 
29) każdorazowe informowanie Zamawiającego o przekazaniu podwykonawcom do wykonania 

części przedmiotu umowy, zgodnie z §14. 
30) w przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego na czas niezbędny do zrealizowania 

przedmiotu Umowy uzyskanie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego ostatecznego i prawomocnego zezwolenia właściwego Organu, w tym 

opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego oraz zdanie zajmowanego pasa po 

zakończeniu robót właściwemu Organowi. W razie nie przekazania pasa drogowego w terminie 

ustalonym przez właściwy Organ, Wykonawca zwróci Zamawiającemu kary pieniężne 

poniesione z tego tytułu, 
31) przygotowanie dokumentów niezbędnych do zakończenia budowy (uzgodnień, wyników prób 

i testów).  
32) Wykonawca na swój koszt i swoim staraniem wykona i zawrze umowy na dostarczanie mediów 

niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy lub założy podliczniki na instalacji istniejącej. 

33) praca w formie i godzinach, w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót 

prowadzonych przez Wykonawcę w terminach umownych, 
34) zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także nieuprawnionym zaborem, na 

swój koszt, wcześniej wykonanych elementów przedmiotu Umowy, w tym robót, mogących 

ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót. Jeżeli Wykonawca spowoduje 

szkody w elementach przedmiotu Umowy realizowanych lub zakończonych, niezależnie czy 

były one przez niego wykonywane, usunie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel 

Zamawiającego i ich kosztem obciąży Wykonawcę. Dokonanie odbioru częściowego nie 

powoduje przeniesienia odpowiedzialności na Zamawiającego. 
35) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, a także pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, dostępu do terenu 

budowy, terenu wykonywania przedmiotu umowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie 

przewiduje się wykonywanie robót, związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
36) wykonanie innych czynności niewyszczególnionych powyżej, a niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy. 

3. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu Umowy należy : 
1) protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 5 dni od podpisania umowy; 
2) przekazanie w dniu podpisania umowy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej; 
3) odbiór prawidłowo wykonanego przedmiotu Umowy, w tym dokonywanie odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych przedmiotu Umowy prawidłowo wykonanego; 
4) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego; 
5) zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty; 
6) współdziałanie z wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania robót przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przy użyciu 

materiałów własnych. 
2. Materiały  o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz być zgodne z wymaganiami projektu. 



3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych 

równoważnych do opisanych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót. W takim przypadku, przed wbudowaniem, Wykonawca jest obowiązany wykazać, 

że oferowane przez niego wyroby budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  

i posiadają parametry techniczne takie same lub lepsze niż  w dokumentacji projektowej. Zmiana 

wyrobów budowlanych wymaga zgody Zamawiającego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do zastosowanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2019.266 j.t.). 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na swój koszt badań 

jakościowych stosowanych wyrobów. 
6. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem realizacji elementu robót jest 

zobowiązany przedstawić proponowane przez siebie, na podstawie zapisów w dokumentacji 

projektowej rozwiązania planowanych do zastosowania wyrobów i uzyskać akceptację inspektora 

nadzoru oraz Zamawiającego. Propozycja powinna zawierać pełne dane techniczne, informacje o 

producencie i dostawcy (atesty, aprobaty techniczne, karty materiałowe itd.) 

7. W przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego, ma on prawo żądać rozbiórki 

wykonanych robót i powtórnego ich wykonania z materiałów i przy zastosowaniu technologii 

przewidzianych w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Inwestor 

może przyjąć roboty mimo stwierdzonych odstępstw od projektu i specyfikacji i obciążyć 

wykonawcę karami przewidzianymi w umowie. 

8. Do wniosku o zmianę materiałów wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: kosztorys  

przedstawiony do umowy oraz kosztorys dla proponowanego rozwiązania materiałowego. 

Kosztorysy należy sporządzić wg kalkulacji szczegółowych, KNR i cen kwartalnych 

SEKOCENBUD z okresu ich wykonania.    

9. Zamawiający w ciągu 10 dni zapozna się z przedstawioną propozycją i wyrazi w tym zakresie swoje 

stanowisko. 
10. Zaakceptowanie wyrobów budowlanych lub urządzeń przez Zamawiającego nie wyłącza jego 

uprawnień związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót, w tym 

wynikających z wad wyrobów budowlanych lub urządzeń, ich złej jakości, nieprawidłowego 

zastosowania lub innych przyczyn mających związek z wyrobami budowlanymi lub urządzeniami. 
§ 5 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY I KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiory częściowe - miesięczne, 
3) odbiór końcowy, 
4) odbiór ostateczny, tj. na koniec okresu gwarancji. 

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest kompletny, prawidłowo wykonany 

przedmiot umowy. 
3. O terminach odbiorów częściowych Wykonawca każdorazowo zawiadomi Zamawiającego na 

piśmie co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze). O terminie odbioru końcowego 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych). 
4. Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie: 

1) drogą mailową zgodnie z ustalonym rozdzielnikiem korespondencji – dla odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) pisemnej na adres Zamawiającego dla odbioru końcowego. Potwierdzenie tego wpisu 

przez inspektora nadzoru   w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dostarczenia zgłoszenia. 

5. Odbiór częściowy lub końcowy nastąpi odpowiednio w terminie do 3 dni roboczych lub do 5 dni 

roboczych w przypadku odbioru końcowego od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 



zakończenia części lub całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych prawidłowych 

dokumentów odbiorowych, w tym dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 10, 19,31. 
6. Nie przekazanie prawidłowych dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie gotowości 

odbiorowej, strony traktować będą, jako niewykonanie/nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub przedmiot umowy został 

wykonany w sposób sprzeczny z Umową lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i 

prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 

złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy do czasu ponownego odbioru robót Wykonawca nie usunie nieprawidłowości 

usterek lub wad w wykonaniu przedmiotu Umowy, względnie nie skompletuje całej wymaganej 

Umową dokumentacji to Zamawiający uprawniony będzie do wykonania tych czynności na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania orzeczenia sądu w tym zakresie. 

8. W przypadku wykonywania robót ulegających zakryciu Wykonawca zawiadomi o tym fakcie 

Zamawiającego  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych celem umożliwienia ich 

sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz dokonania protokolarnego odbioru tych robót. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, usterki lub 

nieprawidłowości, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady, usterki nadają się do usunięcia, może on odmówić odbioru do czasu ich 

ostatecznego usunięcia, wyznaczając Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin, zgodny 

z technologicznymi możliwościami wykonania. 
2) Jeżeli wady lub nieprawidłowości nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają 

użytkowania przedmiotu Umowy, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

lub od Umowy odstąpić. 
3) W przypadku drobnych usterek, nieuniemożliwiających użytkowania przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru 

końcowego. 

10. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, zastrzeżenia Zamawiającego dotyczące wykonanych 

prac, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, usterek lub 

nieprawidłowości. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, traktuje 

się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, usterek lub 

nieprawidłowości oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, 

jako wadliwych. 

12. Usunięcie wad, usterek lub nieprawidłowości powinno być stwierdzone protokolarnie i 

potwierdzone podpisem uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

13. Strony ustalają, że korespondencja, dla której wymagana jest forma pisemna wysyłana będzie na 

następujący adres Wykonawcy: 

…................................................................... 

14. Podpisanie przez Zamawiającego któregokolwiek z protokołów zaawansowania robót i zapłata 

jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wykonanie części robót nie może być traktowana, jako 

akceptacja tejże części robót, albowiem roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i jedynie w 

formie podpisania protokołu końcowego robót wraz z rozliczeniem ostatecznym. W przypadku nie 

podpisania protokołu końcowego robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wypłacone 

Wykonawcy kwoty, jako nienależne, podlegają zwrotowi. 
 

§ 6 

ODBIÓR OSTATECZNY 



1. Odbiór ostateczny następuje przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, po zgłoszeniu gotowości 

odbioru przez Wykonawcę zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 24 i polega na ocenie wykonanych robót w tym 

związanych z usunięciem wad, usterek lub nieprawidłowości. 
2. O terminie ostatecznego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pisemną  

z 14 dniowym wyprzedzeniem 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego będzie spisany protokół, który powinien 

zostać podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
4. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na termin odbioru ostatecznego, 

ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru będą dla Wykonawcy obowiązujące 

w zakresie warunków niniejszej Umowy i wiążące, a Wykonawca ustalenia te traktować będzie jak 

własne. Czynności odbioru ostatecznego nie mogą trwać łącznie dłużej niż 7 dni roboczych. 
 

§ 7 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie  w formie 

ryczałtu w rozumieniu art. 632 KC. Wartość maksymalna ryczałtowa przedmiotu Umowy zgodnie 

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy wynosi: 
…............................... zł netto (słownie: …............................. złotych 00/100gr), 

 ….............................. zł brutto 

(słownie: …................................. złotych 00/100gr), 

w tym należny podatek VAT …....................... zł (słownie ….......................... złotych 00/100 gr) 

Wielkość przerobu, który może zostać wykonany i zapłacony określa plan finansowy zatwierdzony 

w Planie Remontów Oddziału Regionalnego AMW Gdynia na dany rok. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

Umowy, w szczególności obejmuje również koszty opracowań projektowych, zagospodarowania 

terenu, mediów, usunięcia odpadów, koszty kierownika budowy, koszty kierowników robót oraz 

całej kadry zarządzającej, koszty związane z uzyskaniem pozwoleń właściwego Organu na zajęcie 

pasa drogowego w tym opłaty związane z opracowaniem projektu organizacji ruchu zastępczego, 

koszty zajęcia pasa drogowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, obsługi geodezyjnej, 

uzgodnień, opinii, badań i odbiorów, dokumentacji dozorowej, wszelkie koszty związane z 

przyłączeniem instalacji np. co., cwu, energii elektrycznej, opłat przyłączeniowych, inwentaryzacji 

powykonawczej, przekazania praw autorskich i autorskich praw majątkowych. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, pokrywa wszelkie 

koszty i wydatki na realizację przedmiotu zamówienia, jakie ponieść może Wykonawca, w tym 

także koszty i wydatki na prace dodatkowe itp., ryzyko wystąpienia których w każdym przypadku 

obciąża Wykonawcę. 
3. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się fakturami 

przejściowymi. Rozliczenie po zakończeniu robót fakturą końcową.   
4. Podstawą wystawienia faktury będzie: dla faktur przejściowych – „Miesięczny protokół stanu 

zaawansowania robót”, dla faktury końcowej – „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” 

i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 90 

% wynagrodzenia umownego (ryczałtowego) określonego w § 7, ust. 1. 
6. Wartość wykonanych robót ustalana będzie comiesięcznie na ostatni dzień danego miesiąca    w 

oparciu o „Miesięczny protokół stanu zaawansowania robót” określający jedynie procentowe stany 

zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w „Harmonogramie Rzeczowo – 

Finansowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy i nie oznaczający zatwierdzenia przez 

Zamawiającego jakości tych robót. 



7. Faktury należy dostarczać wraz z „Miesięcznym protokołem stanu zaawansowania robót” – dla 

faktur przejściowych lub „Protokołem odbioru końcowego robót budowlanych” – dla faktury 

końcowej, potwierdzonym przez inspektorów nadzoru. Faktury bez potwierdzonych protokołów 

wskazanych powyżej nie będą realizowane do czasu uzupełnienia wymaganych dokumentów, przy 

czym okres wstrzymania nie jest równoznaczny z opóźnieniem zapłaty należnego wynagrodzenia 

przez Zamawiającego. 
8. Pozostała wartość wynagrodzenia umownego zostanie rozliczona i zapłacona po odbiorze 

końcowym przedmiotu Umowy, na podstawie faktury VAT końcowej obejmującej całkowite 

rozliczenie robót z tytułu wykonania przedmiotu Umowy. Termin na sprawdzenie dokumentów 

odbiorowych przez Zamawiającego wynosi 7 dni licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów 

przez Wykonawcę. 
9. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentów odbiorowych Wykonawca 

wystawi fakturę VAT, 
10. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego przedmiotu Umowy Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie tylko za prace wykonane. Zamawiający ma prawo zmienić zakres robót 

o roboty zamienne lub zaniechane, w tym uprawniony jest do rezygnacji z wykonania tych robót 

przez Wykonawcę. Należność za wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zmieniona 

proporcjonalnie do zmienionego zakresu robót, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu 

żadnych roszczeń względem Zamawiającego. Rozliczenie robót zaniechanych nastąpi zgodnie z 

wartościami robót przedstawionymi w kosztorysie ofertowym Wykonawcy złożonym do umowy. 
11. Rozliczenie robót zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu wykonanego przez 

Wykonawcę w oparciu o następujące zasady: 
a. Wykonawca przedłoży kosztorys dla robót zgodny z założeniami projektowymi zgodny z 

kosztorysem złożonym do umowy. 
b. Wykonawca przedłoży kosztorys dla robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie 
c. Kosztorysy zostaną wykonane w oparciu o ceny czynników produkcji (Rg, M, S, Kp, Z) 

przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę do umowy. 
12. W uzasadnionych wypadkach wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, w 

szczególności w następujących przypadkach: 
1) obniżenia wynagrodzenia w związku z ujawnionymi wadami lub nieprawidłowościami, w przypadku 

nie usunięcia przez Wykonawcę wad lub nieprawidłowości w trakcie procedury odbioru przedmiotu 

Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
2) powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy , zgodnie z 

art. 636 KC 
13. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności objętych prawidłowo wystawionymi oraz 

spełniającymi wymogi określone postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie 

załączanej dokumentacji, fakturami VAT częściowymi w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia, 

zaś w zakresie pozostałej – nierozliczonej fakturami VAT częściowymi – części należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia na podstawie faktury VAT końcowej w terminie do 30 dni od daty jej 

dostarczenia wraz z dokumentami wskazanymi w § 3 ust 2 Umowy. 
14. Strony ustalają, że jeżeli po dokonaniu przez Zamawiającego zapłaty Wykonawcy za zafakturowane 

roboty, powstanie konieczność usunięcia lub wyburzenia dowolnej części takich uprzednio 

rozliczonych robót – z powodu wykonania ich przy użyciu wyrobów budowlanych lub urządzeń, 

które nie spełniają wymogów określonych w umowie, bądź wadliwego ich wykonania, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wartości za 

wykonanie tych robót, bądź według wyboru Zamawiającego – do pomniejszenia o ich wartość 

kolejnych zafakturowanych kwot. Jeżeli Wykonawca nie dokona zwrotu wartości za wykonanie 

tych robót, lub gdy Zamawiający nie będzie mógł pomniejszyć o ich wartość kolejnych 

zafakturowanych kwot, to Zamawiający uprawniony będzie do potrącenia wartości tych robót z 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wskazanego w § 8. 
15. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy VAT Wykonawcy nr ……. 

wskazany na fakturze VAT. 
 

 



16. Odbiorcą faktur będzie osoba prawna: 
Agencja Mienia Wojskowego 

00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A 

NIP 526-10-38-122 

Oddział Regionalny  w Gdyni 

81-231 Gdynia, ul. M. Curie –Skłodowskiej 19 

 

§ 8 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% wartości 

umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 tj. …............... złotych (słownie: …........................ złotych 

00/100 groszy) przed podpisaniem umowy. 
Zgodnie z art. 148 PZP Wykonawca przed podpisaniem umowy wybiera formę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wykorzystane na pokrycie roszczeń 

finansowych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, mogących wyniknąć z niniejszej umowy, 

w szczególności z tytułu: 
a. Zapłaty kar umownych 
b. Poniesienia przez Zamawiającego kosztów zastępczego wykonania przedmiotu umowy i 

usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji 
c. Poniesienia strat i szkód przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 
d. Roszczeń stron trzecich w stosunku do Zamawiającego powstałych z winy Wykonawcy 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi: 

1.a.i.1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia potwierdzonego 

podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, (usunięcia ewentualnych wad, usterek 

zastrzeżonych w protokole odbioru końcowego) 
1.a.i.2) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi,  jednak nie wcześniej 

niż po usunięciu wszystkich wad, nieprawidłowości i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji oraz po przeprowadzonym przeglądzie przy udziale stron i spisaniu protokołu odbioru 

ostatecznego.   
5. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie innej 

niż pieniężna, okres obowiązywania nie może być krótszy niż terminy ustalone w ust. 4. 

6. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 
7. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy, Wykonawca który wniósł zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna zobowiązany jest 

do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, aby po zmianie umowy w 

zakresie terminu jej wykonania, okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy pokrywał się z terminami o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
 

§ 9 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji: 



- na roboty budowlane: na okres 36 miesięcy   
- na urządzenia Wykonawca udziela gwarancji według gwarancji producenta, ale nie mniej niż rok i 

jeden miesiąc od daty dokonania odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się przekazać karty 

gwarancyjne poszczególnych urządzeń do Zamawiającego;   
 

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

2. Strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi na czas obowiązywania gwarancji liczony od dnia 

następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 
3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad 

w terminie 10 dni od daty pisemnego doręczenia wezwania do usunięcia wad, a w przypadku, gdy 

z przyczyn technicznych usunięcie wady nie będzie możliwe w tym terminie Wykonawca usunie 

wady w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają 

one użytkowanie przedmiotu Umowy lub jednego z jego elementów zgodnie z jego przeznaczeniem, 

Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi. W przypadku wad mogących spowodować 

zagrożenie życia i zdrowia usunięcie wady powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. 
4. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca wraz z przystąpieniem do usuwania wad podejmie czynności 

zmierzające również do zabezpieczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem wady, zwiększenia jej 

rozmiarów, zwiększenia szkody wywołanej jej ujawnieniem lub powstaniem. 
5. Do czynności usuwania wad oraz zabezpieczających, o których mowa w ust 4, postanowienia 

niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio. 
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie ich w terminie, 

względnie nie dokona czynności, o których mowa w ust 4 powyżej, 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. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad i 

zabezpieczenia nieruchomości, w której wady się ujawniły. 
7. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 

Umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Dodatkowo Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny – karta gwarancyjna. 
8. Strony zgodnie ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji nie wykluczają 

się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego. 
9. Ogólne warunki gwarancji: 

1) Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne, 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 
3) W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad, 

ujawnionych po odbiorze końcowym. 
10. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części  robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych 

lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu 

którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł korzystać z lokalu. 
11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1) siły wyższej, 
2) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 
3) niezgodnego z instrukcją użytkowania z przekazanego obiektu. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował  

w czasie prac nad usuwaniem wad. 
§ 10 

UBEZPIECZENIE 



1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia obejmującego budowę 

prowadzoną na podstawie niniejszej umowy : 
1.1.1.a) od wszystkich ryzyk budowy (typu CAR) z sumą ubezpieczenia odpowiadającą 

wartości  inwestycji, zapewniającą zabezpieczenie Zamawiającego i Wykonawcy przed 

szkodą z tytułu utraty lub uszkodzenia wszelkiego mienia na terenie budowy oraz szkodą 

spowodowaną błędami w sztuce budowlanej, przekazanej przed terminem przekazania 

budowy, 
1.1.1.b) od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w kwocie  200 000,00 zł w zakresie 

prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, obejmującej zawinione przez Wykonawcę 

spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub 

osób trzecich, a także szkodę spowodowaną błędami w sztuce budowlanej, przekazanej 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
Ustalone w umowach ubezpieczenia, udziały własne lub franszyzy redukcyjne, potrącone z 

wypłaconego odszkodowania będą obciążały Wykonawcę. 

2. Warunki umowy ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 punkt a) oraz towarzystwa 

ubezpieczeniowe udzielające ubezpieczenia powinny być przed zawarciem umów uzgodnione z 

Zamawiającym. 
3. Koszt umowy ubezpieczenia pokrywa Wykonawca. 
4. Umowy ubezpieczeniowe będą zawarte na co najmniej pełny okres wykonywania przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy niż do dnia odbioru 

końcowego Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia na kolejny okres co najmniej na jeden 

miesiąc przed jej wygaśnięciem, pod rygorem przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na 

koszt i ryzyko Wykonawcy poprzez potrącenie wartości z bieżących płatności, na co Wykonawca 

wyraża zgodę.   
5. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty 

ubezpieczeniowe o których mowa w ust.1 punkt a) na czas trwania robót. Kopie polis 

ubezpieczeniowych stanowią załącznik nr 5 do niniejszej umowy. W przypadku nie dostarczenia 

wymaganego dokumentu ubezpieczenia Zamawiający wstrzyma przekazanie terenu budowy, do 

czasu dostarczenia przez Wykonawcę ubezpieczenia budowy i robót. Przedłużenie terminu 

przekazania będzie wynikało z winy wykonawcy i nie będzie to miało wpływu na harmonogram 
6. Wypełnienie wyżej wspomnianego zobowiązania nie wyłącza i nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy. 
7. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia zawartych przez Wykonawcę mogą być 

dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian 

wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę 

ubezpieczeniową. W tym ostatnim przypadku, gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie 

ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia na swój koszt 

ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.    
 

§ 11 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE 

WYKONANIE UMOWY 

1. Poza innymi przypadkami opisanymi w Umowie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne: 
1) za opóźnienie w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

– w wysokości 0,1% wartości netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wynagrodzenia 

za poszczególne pozycje zawarte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto określonej w § 7 ust. 1, 



3) za nie przejęcie placu budowy w terminie o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 11)– w wysokości 

500 zł za każdy dzień opóźnienia, dotyczy również nie przejęcia placu budowy z winy 

Wykonawcy spowodowanej niedostarczeniem polisy ubezpieczeniowej, 
4) za nie rozpoczęcie robót w terminie o którym mowa w § 2 ust. 1) – w wysokości 500 zł za 

każdy dzień opóźnienia, 
5) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze, 

w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia netto za każdy 

dzień opóźnienia liczony od terminu, o którym jest mowa w § 9 ust. 3 do dnia faktycznego 

usunięcia wad, usterek lub nieprawidłowości. 
6) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w 

wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto określonej w § 7 ust. 1, 
7) w przypadku nie realizowania umowy przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 24-26 

Umowy, na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia 
8) ustala się opłatę w wysokości 500,0 złotych za każde stwierdzone naruszenie przepisów BHP 

na budowie. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych do wysokości szkody rzeczywistej na 

zasadach ogólnych. 
3. W pozostałych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy strony ponoszą 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 
4. W myśl art. 498 KC Zamawiający ma prawo do potracenia kar umownych i innych należności z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
 

 

§12 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 

1. Wykonawca ustanawia: 
1) Kierownika budowy: ……………………………… tel. ……………. – przedstawiciel 

Wykonawcy 
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 

elektrycznych i elektroenergetycznych: …………………………..………. tel. …………… 
2. Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową będą inspektorzy 

nadzoru inwestorskiego: 
1) specjalność konstrukcyjno-budowlana –  ….............................. 
2) specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i 

elektroenergetycznych elektryczne – Roman Balcerowski, tel. 601 643 863; 
3. Zamawiający wyznacza koordynatora do kontaktów w sprawie realizacji robót objętych umową: 

Magda Jastrzembska 
4. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.). 
5. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych, z jakością i 

ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy . 
6. Inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego wymieni w ust. 2 i 3, nie posiadają 

pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe 

wykraczające poza harmonogram rzeczowo- finansowy Wykonawcy  

i powodujących zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, oraz decyzji zmieniających 

technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 
7. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty zamienne wykonane z naruszeniem 

ust. 6. 



8. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez zgody 

Zamawiającego. 
9. Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót, którzy zostali zaakceptowani przez 

Zamawiającego do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpić może na wniosek Wykonawcy, 

za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty potwierdzające, że 

proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
 

§ 13 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca nie podjął 

realizacji robót objętych umową w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy,  określonej w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym wykonywania prac. Z uprawnienia do odstąpienia od 

Umowy, określonego w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może skorzystać w terminie 100 dni 

od dnia stwierdzenia niepodjęcia robót przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy: 
1) Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń, nie wykonuje robót zgodnie z warunkami 

umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje inne zobowiązania umowne, 
2) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu Umowy, w całości lub w części o 20 dni w stosunku 

do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym w szczególności kamieni milowych 
3) Wykonawca zaniechał realizacji prac bez żadnej uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż 7 dni, 
4) Wykonawca nie wykonał obowiązku, o jakim mowa w § 8 ust. 1, 
5) w stosunku do Wykonawcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie 

naprawcze lub likwidacyjne wobec Wykonawcy, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej 

decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Wykonawcy, 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy, względnie jej wypowiedzenia, Strony w terminie 7 dni od daty 

odstąpienia, przystąpią do sporządzenia szczegółowego protokołu zrealizowanego zakresu 

przedmiotu Umowy wg stanu na dzień odstąpienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie stawi się na 

czynnościach odbiorowych Zamawiający uprawniony będzie do sporządzenia protokołu 

jednostronnego – w takim przypadku Wykonawca przyjmuje ustalenia protokołu odbioru, jako 

własne. 
5. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, w 

terminie jednego miesiąca, od daty wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy i Zamawiający odstąpił od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
6. Poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 
7. Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, przy opóźnieniu robot powyżej 20 

dni kalendarzowych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego,  Zamawiający może 

powierzyć wykonanie robót w całości lub ich dowolnej części osobie trzeciej, zaś Wykonawca 

będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone roboty w szczególności z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi oraz pokryje koszty wynagrodzenia osoby trzeciej powiększone o 10% narzut. 
8. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany zgłosić Zamawiającemu na piśmie, w terminie 7 dni od dnia powstania przyczyny 

uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie tak wobec 

Zamawiającego 
9. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 



7.1.1.a) w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

według stanu na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 
7.1.1.b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie, 
7.1.1.c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od 

Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
7.1.1.d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających niezwłocznie po ich wykonaniu, 
7.1.1.e) Wykonawca najpóźniej w terminie 14 dni od dnia końcowego odbioru robót opuści 

teren i protokolarnie przekaże teren Zamawiającemu. 
10. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego  obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych, 
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, 
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

 

§ 14 

ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku gdy: 
1) po zawarciu umowy, zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron, które 

uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań; w takiej sytuacji Strony zobowiązują się 

do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy; za siłę 

wyższą przyjmuje się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 

w części lub w całości jego zobowiązań, 
2) Zaistnieją okoliczności będące następstwem działania organów władzy publicznej, osób 

trzecich w szczególności: 
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, itp. przy dołożeniu wszelkiej staranności przez Strony umowy; 
b) wydanie przepisów powszechnie obowiązujących rzutujących na przebieg procesu 

budowlanego. 
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli 

Wykonawca w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 2 nie przedłoży 

Zamawiającemu szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu wraz z uzasadnieniem. Strony 

zastrzegają, że w przypadku zaniechania czynności poinformowania Zamawiającego o 

wystąpieniu okoliczności opisanych w ust. 2  lub zaniechania zgłoszenia tego faktu w formie 

pisemnej, Strony uważać będą, iż Wykonawca przyjął na siebie odpowiedzialność za wpływ tych 

okoliczności na sposób i termin wykonania Umowy. 

c) Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją zdarzenie lub uwarunkowanie nieprzewidziane w dniu 

zawarcia Umowy, zewnętrzne i niezależne od Strony, tj. takie, na którego wystąpienie i 

trwanie Strona nie miała wpływu oraz któremu nie była w stanie zapobiec pomimo 

dołożenia najwyższej staranności, w szczególności klęski żywiołowe, strajki, wojny, ataki 

terrorystyczne lub zagrożenia takim atakiem, inne użycie przemocy, jak również zmiany 

przepisów prawa. Do Siły Wyższej nie zalicza się zdarzenia zawinionego przez Stronę albo 

przez osobę trzecią, za którą Strona odpowiada, braku środków finansowych, chyba że ich 

brak wynika z zaistnienia Siły Wyższej. 
2) Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne czynności zmierzające do ograniczenia skutków Siły 

Wyższej w zakresie wykonania Umowy. 



3) Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje,  

czy i o ile przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy. 
4) Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp 

między innymi: 
1) Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian 

samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 
2) Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego. 

3) Dopuszczalne jest zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust. 1 związane          z 

koniecznością rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części zamówienia lub        z 

tytułu wykonania robót zamiennych 
4) Dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu wystąpienia przyczyn o 

obiektywnym charakterze, w szczególności siły wyższej. Termin realizacji przedmiotu umowy 

może wówczas ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody. Jako przeszkoda traktowane 

będzie zdarzenie którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani 

któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie zobowiązań 

umownych. 

5) Ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy w wyniku czego 

nastąpi konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
5) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
 

§15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w 

związku z prowadzonymi robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej Umowy. 
2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną 

przeciwpożarową w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót. 
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 

osobę trzecią. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 

mogące wyniknąć wskutek zaniechania przedmiotowego powiadomienia. W przypadku nie 

zrealizowania zobowiązania do zawiadomienia o zmianie adresu, o której mowa powyżej, pisma 

dostarczone pod adres, wskazany w niniejszej Umowie, uważa się za doręczone. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym opóźnieniu 

robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, pod 

rygorem przeniesienia na Wykonawcę negatywnych skutków wynikających z zaniechania 

zawiadomienia o tym fakcie. 
7. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych 

dodatkowych uzgodnień, strony zobowiązane są do dokonania tych uzgodnień niezwłocznie, celem 

niezwłocznego przystąpienia do dalszej sprawnej realizacji Umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych  

dotyczących Zamawiającego uzyskanych od niego lub przy okazji wykonywania Umowy bądź 

prowadzenia negocjacji lub rozmów, jak również wszelkich innych informacji, jakie uzyskał w 

związku z realizacją niniejszej Umowy lub przy prowadzeniu negocjacji lub rozmów, które dotyczą 

wykonania Umowy lub działalności Zamawiającego, bez względu na sposób i formę ich utrwalenia 

i przekazania. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część. 



9. Wszelkie spory, wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdyni 

lub Sąd Okręgowy stosownie do właściwości rzeczowej. 
10. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany o uprawnieniach wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),  

pouczenie w tym zakresie zostało zawarte w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
11. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 
12. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji będącej podstawą realizacji umowy 

2. Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy 
3. Załącznik nr 3 - Kosztorys ofertowy - uproszczony Wykonawcy składany do umowy 

4. Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 
5. Załącznik nr 5 -  Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy 

6. Załącznik nr 6 -  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

 Załącznik nr 3 do IWZ 

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na adaptacji lokalu – hali sprzedaży 

zgodnie z projektem wnętrz „Wizualizacja placówki” w lokalu użytkowym położonym w Gdyni, 

przy ul. Antoniego Abrahama 36-44 lok. nr 4 w Gdyni oraz pomieszczeniami zaplecza tj. 

przedsionkiem, sanitariatem, składem oraz piwnicami wraz z instalacjami: wodną, centralnego 

ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, elektryczną, alarmową i teletechniczną 

 prace wykończeniowe w hali sprzedaży (między innymi: wymiana witryny fasadowej z 

drzwiami wejściowymi, ułożenie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, nowe 

okładziny na ścianach i sufitach, ułożenie posadzki z płytek); 

 wykonanie nowej instalacji alarmowej w lokalu; 

 remont pomieszczenia sanitariatu (między innymi: skucie starych okładzin, ułożenie nowej 

glazury i terakoty, biały montaż, wymiana stolarki drzwiowej); 

 remont przedsionka (między innymi: wymiana stolarki drzwiowej, malowanie); 

 remont składziku (między innymi: wymiana stolarki drzwiowej, demontaż szafy, 

malowanie ścian). 

 wykonanie instalacji alarmowej w lokalu 

 wykonanie instalacji systemu CCTV ( telewizji przemysłowej ) 

 Wykonanie instalacji sieci strukturalnej ( telefon, internet )  

 

    Szczegółowe warunki prowadzenia prac określa dokumentacją wykonawczą – wizualizacja, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz przedmiarem robót.  

 


