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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

.................................    …………………………………………                                                                
(pieczęć Wykonawcy)  (miejscowość i data) 

 

 

Projekt UMOWA nr 2510.1.2021 

 

Umowa zawarta w dniu ..................................... 2021 r.  w  Jeleniewie pomiędzy: Szkoła 

Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo 

(NIP 8442292067) zwaną  w dalszej treści  Zamawiającym reprezentowaną przez:  

 

1. Bożena Sobieszczańska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki”  

w Jeleniewie 

   przy kontrasygnacie 

2. Elżbieta Kluczyńska – Główny Księgowy Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny 

„Inki” w Jeleniewie  

 

 

a: ……………………………. zam. …………………………  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą". 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w trybie zamówienia publicznego o wartości nie 

przekraczającej 130 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 t.j. z późn. zm.).  

  

§  1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac 

remontowych polegających na przebudowie kominów wentylacyjnych wraz z wykonaniem 

wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Jeleniewie. 

Zakres zamówienia obejmuje m.in. wykonanie: 

1) Przemurowanie na budynku szkolnym wszystkich kominów wentylacyjnych z cegieł: 

zburzenie od podstawy dachu starych kominów i wymurowanie nowych z cegły 

klinkierowej gatunek 1, z uwzględnieniem montażu zabezpieczeń z siatki przed ptakami 

na główkach kominowych wentylacyjnych – 20 kpl. 

2) Wykonanie w stropodachu wentylowanym wentylacji budynku szkolnego: przewody 

wentylacyjne kołowe o średnicy 100 mm oraz rury wywiewne z blachy stalowej – 8 szt. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w ust. 1  

zgodnie z przedmiarem robót, zapytaniem ofertowym, z zasadami wiedzy technicznej  

i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), z polskimi normami, zasadami 

sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 

Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

 

§  2 

Obowiązki stron 

1. Strony umowy zobowiązane są do: 

1) Wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych 

okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie 
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wykonywania przedmiotu mowy. 

2) Współdziałania w realizacji przedmiotu umowy. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni 

roboczych od daty podpisania umowy.  

2)  Dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej 

umowy. 

3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

zgodnie z warunkami umowy, oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami 

techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

standardami budowlanymi. 

2) Przejęcie terenu (placu) budowy od Zamawiającego i rozpoczęcie robót budowlanych  

w terminie do 7 dni roboczych od daty przejęcia terenu (placu) budowy. 

3) Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym: 

a) oznakowanie terenu prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności: bhp oraz zgodnie z zaleceniami użytkownika obiektu, 

właściciela nieruchomości, 

b) zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze 

przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

c) wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 

prac.  

4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy, w  tym utrzymywanie czystości i porządku na placu budowy na własny koszt. 

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zm.). 

7) Przed wbudowaniem materiałów/urządzeń Wykonawca przedłoży wniosek 

materiałowy do akceptacji Zamawiającemu. Wniosek musi zawierać dokumenty 

potwierdzające spełnienie parametrów technicznych zgodnych z przedmiarem robót oraz 

przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. W trakcie prac używać należy 

wyłącznie materiałów spełniających wymagania techniczne po uzyskaniu wcześniejszej 

akceptacji. 

8) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 

parametrów technicznych przyjętych w przedmiarze robót i zapytaniu ofertowym 

Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów a Wykonawca zobowiązany jest do 

ich usunięcia z placu budowy.  

9) Powstałe podczas prowadzenia robót odpady Wykonawca zagospodarowuje na własny 

koszt i ryzyko. Utylizację odpadów Wykonawca na własny koszt przeprowadzi zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 z późn. 

zm.).  

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe  

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek  

z prowadzonymi robotami.  

11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  
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i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy. 

12) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 

działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym 

stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

14) Likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.  

15) Wykonawca poniesie koszty związane z odbiorami robót. 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

17) Za szkody na budowie, w których nie ustalono sprawcy, odpowiada Wykonawca. 

 

§  3 

Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

Umowy.  

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy nastąpi nie później niż  

20 sierpnia 2021 r.  

 

§ 4 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że stosowany będzie tylko odbiór końcowy po zakończeniu 

robót. 

2. Odbiór końcowy dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego po pisemnym 

zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru. Zamawiający wyznaczy  

i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go o zakończeniu robót podlegających odbiorowi. 

3. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, niezbędnej dokumentacji powykonawczej 

wynikającej z wymagań określonych w zapytaniu ofertowym oraz prawodawstwie 

krajowym.  

4. W trakcie odbioru końcowego (najpóźniej w dniu odbioru końcowego) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:  

1) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 

niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 

zanikających, certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami. 

2) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane  

są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt  

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 

oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

6. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub wykonania praz niezgodnie  

z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie 

wad i (lub) usterek i (lub) wykonanych prac niezgodnie z dokumentacją osobie trzeciej  

na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
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§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

wynikające z oferty w wysokości netto: …………… zł + podatek VAT według stawki 

………. % w kwocie ..................zł, co daje wartość brutto …………… zł (słownie: 

………………………… złotych).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi  

i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.  

4. Płatność za należycie wykonany przedmiot zamówienia nastąpi przelewem na rachunek 

Wykonawcy  prowadzony w banku …………….… o nr ………………………………….. 

5. Faktura powinna być adresowana do:  

Nabywca: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo, NIP: 844 214 46 74, 

Odbiorca-Płatnik: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie, 

ul. Suwalska 51, 16-404 Jeleniewo  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

7. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, 

choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

8. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu 

umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego bez uwag Zamawiającego. 

2. Dokumentem gwarancyjnym jest protokół odbioru końcowego. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy  

w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony  

o czas naprawy. 

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. W okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego 

stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi nie biegnie. 
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9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

technicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z 

dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której 

Zamawiający zlecił usunięcie wady. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi 

i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną 

przed odstąpieniem od Umowy. 

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy. 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy  

z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego  

w §5 ust. 1. 

2) Za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w §3 ust. 2 w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 

3) Za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz  

w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 

umowy należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

5) W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §5 

ust. 1 umowy należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym 

podwykonawcą. 

6) Za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni roboczych, chyba że 

przerwa nastąpiła na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, w wysokości 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w §5 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

2. Należność z tytułu kar umownych zostanie przez Zamawiającego potrącona  

z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych 

określonych w niniejszym paragrafie z należnego wynagrodzenia lub zabezpieczenia. Jeżeli 

kwota dokonanych potrąceń nie pokryje należnych kar umownych, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do wpłacenia brakującej kwoty na konto Zamawiającego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1 umowy. 
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4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.  

 

§ 8 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w zakresie: 

1) Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak:  

a) następstwa działań administracyjnych lub osób indywidualnych których nie 

przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów 

formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a nie 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; w tym m.in. gdy pomimo 

dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosowanych uzgodnień 

gestorów sieci lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie 

wymagana przepisami prawa przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty 

dla danej czynności. 

b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających 

wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia; 

c) czasu działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

robót; 

d) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć; 

e) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (powyżej 5 dni) 

uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu 

technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność – fakt ten musi być potwierdzony przez Zamawiającego; 

f) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy; 

g) przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności 

wykonania robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego 

wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; 

h) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz 

udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu Umowy. 

2) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy. 

3) Przekształcenie, zmiana nazwy firmy Wykonawcy. 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe 

w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; 

b) obniżenie kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy; 

rezygnacja z wykonania części robót; zmiana spowodowana robotami zamiennymi,  

na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę                                      

i zatwierdzonego przez Zamawiającego; 
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2. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

3. Złożenie oferty jest równoważne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych  

i Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1)  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 10 dni od daty 

przekazania terenu budowy. 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 15 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy na dzień 

odstąpienia od umowy, określonych w wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej 

zgodnie z §9 ust. 4 pkt 3. 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa trwa dłużej niż 15 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania 

umowy i wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny  

z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego. 

5) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż Wykonawca. 

6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części. 

7) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową  

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy. Zamawiający uprawniony jest bez 

wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca w całości lub części także przed upływem terminu, o którym mowa w §3 ust. 2 

Umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania 

przewyższającego te kary. 

8) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego 

paragrafu Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tytułu jakichkolwiek 

roszczeń z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane prace. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

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

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy  przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  

na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy.  

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

3) W terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
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odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę  

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  

nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w ciągu 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający  

nie odpowiada. 

6) W terminie do 5 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5) niniejszego 

ustępu Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od odstąpienia od umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy przez niego 

dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w §2 ust. 

3. Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt 

Wykonawcy, która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  

i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 

wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

   Zamawiający:                       Wykonawca: 

 

 

………………….………..      …………………………... 

 

 

 
 


