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WZÓR  UMOWY 

 

W dniu ……………… 2017 r. , w Łodzi  pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS 

nr 1 w Łodzi”, 

reprezentowanym przez Joannę Kamińską - dyrektora 
zwanym dalej Zamawiającym  

a 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na  

roboty budowlane  w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”, zgodnie z art. 4 

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku  

poz. 2164 z późn. zm.) zwaną dalej ,,ustawą p.z.p.” – została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmie do wykonania zamówienie publiczne pod 

nazwą: roboty budowlane  w  Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”,  zgodnie 

ze złożoną ofertą, kosztorysem ofertowym oraz innymi wymaganiami Zamawiającego określonymi 

w zapytaniu ofertowym. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) adaptację sali dydaktycznej umożliwiającą montaż 16 stanowisk, 

2)  adaptację pomieszczenia umożliwiające stworzenie pracowni eksperymentu, 

3)  wymianę parkietu w Sali dydaktycznej do zajęć z zakresu TIK.  

 

3. Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zm.) oraz ustawie z dnia 13.09.1996 roku 

o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.). 

4. Wykonawca zobowiązuje się do  przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza odpadów 

i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia 

kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie 

realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji lub składowania materiałów 

odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy do: 

1) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 

odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych, robót towarzyszących wymaganych 

przepisami, 

2) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 
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wyższej, 

3) zabezpieczenia i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

4) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz 

terenu robót, 

5) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 

wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 

6) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

w miejscu robót i jego otoczeniu, 

7) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy poza teren robót zgodnie 

z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku 

o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.). 

 

§ 2 

Termin realizacji przedmiotu umowy: 

 

1) termin rozpoczęcia robót budowlanych - 

…………………………………………………………….. 

2) termin zakończenia robót budowlanych - 

………………………………………………………………. 

 

§ 3 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty kontraktowe: 

a) oferta Wykonawcy, 

b) kosztorys ofertowy. 

2. Strony oświadczają, że w przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia użytych w umowie 

postanowień oraz jej warunków załączniki do umowy będą odczytywane i interpretowane 

w następującej kolejności: 

a) umowa, 

b) oferta Wykonawcy, 

c) kosztorys ofertowy. 

 

§ 4 

1. Z ramienia Zamawiającego,  upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz odpowiedzialnym 

za nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy  

jest:……………………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia osobę upoważnioną do kontaktów, odpowiedzialną za nadzór nad 

prawidłową realizacją przedmiotu umowy w 

osobie……………………………………………………………. 

 

§ 5 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) ustalenie z Wykonawcą harmonogramu prac, 

2) przekazanie terenu prac, 
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3) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i energii elektrycznej, 

4) terminowe przystąpienie do odbioru robót, 

5) terminowe uregulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy, wynikających 

z umowy na podstawie złożonych przez Wykonawcę faktur VAT wraz ze wskazanymi w umowie 

i stosownie potwierdzonymi dokumentami. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) ustalenie z Zamawiającym harmonogramu prac,   

2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z: 

a) postanowieniami umowy, 

b) kosztorysem ofertowym, 

c) uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami prowadzenia robót, 

d) obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 ze zm.) oraz przepisami aktów 

wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy, 

3) utrzymanie terenu prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz sukcesywne 

usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, nieczystości 

i urządzeń prowizorycznych, a także ochrona mienia znajdującego się na terenie robót, 

4) segregowanie, składowanie i unieszkodliwienie wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także wywóz 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. 

z 2013 roku, poz. 21 ze zm.) oraz ustawie z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) oraz pokrywanie bieżących kosztów 

wywozu nieczystości stałych powstałych w związku z wykonywaniem robót, 

5) kontrola jakości materiałów i robót,  

6) zapewnienie w trakcie wykonania przedmiotu umowy bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia, 

przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż oraz wymogów ochrony środowiska, pod 

rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania tych 

obowiązków  w trakcie wykonywania robót, 

7) wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów 

odpowiadających wymaganiom określonym, a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego 

należyte wykonanie umowy, 

8) przekazanie Zamawiającemu nie później niż w terminie odbioru końcowego – odpowiedniej, 

podpisanej karty gwarancyjnej, 

9) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy 

oraz wykonane roboty, 

10) sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie robót oraz 

zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zapewnienie nadzoru 

wykonawczego, 

11) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego, 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia instalacji, urządzeń, wszelkich przedmiotów 

znajdujących się w obiekcie lub jego okolicach, a także samego obiektu – do ich naprawienia 

i doprowadzenia na własny koszt do stanu poprzedniego, także jeżeli szkoda wynikła 

z nienależytego wykonania zabezpieczenia, 

13) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenia kontroli robót, w tym 
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postępu w realizacji robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz wszelkich okoliczności 

dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy, 

14) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 

jakość robót lub termin zakończenia robót, 

15) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie robót kontrolach 

i wypadkach, 

16) współpraca i koordynacja prac podwykonawców, w tym ustalenie technicznych 

i terminowych warunków realizacji robót w sposób eliminujący wszelkie spory, 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie do dnia zakończenia odbioru końcowego robót, 

18) zgłoszenie w sposób zgodny z umową robót do odbioru i uczestniczenie w ich dokonaniu, 

19) usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie trwania robót 

i przy odbiorach oraz w trakcie gwarancji jakości i rękojmi – w terminie (odpowiednio) 

określonym w umowie lub uzgodnionym z Zamawiającym. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za straty w mieniu Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni roboczych 

(za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy) od dnia dostarczenia przez Wykonawcę  dokumentów wymaganych przepisami 

art. 41 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego rozpoczęcia robót, w terminie do 3 dni 

roboczych (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy) od daty przekazania terenu budowy. 

3. W przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminu określonego w ust. 1 i w związku z 

powyższym nie przekazanie terenu budowy w określonym terminie, Wykonawca nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu robót w takim zakresie w jakim opóźnił się 

Zamawiający (art. 471 k c in fine). 

 

§ 7 

1. Od protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu oddania obiektu, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał lub składował wszelkie urządzenia pomocnicze 

i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – 

Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych ustawą. Osoby te 

przebywające na terenie budowy będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim obowiązujących.  

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

 

§ 8 

1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), zapewni kompletne 

kierownictwo, pracowników oraz sprzęt w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem 
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jakościowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wszelkie wymogi, co do 

jakości przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 

290), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 roku, 

poz. 883).. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej 

jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te uwzględnione zostały w cenie 

ofertowej. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej  staranności zasad 

bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą umową. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie 

udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim 

zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także Zamawiającego oraz 

przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia 

(szkoda rzeczowa), powstałe  w związku z wykonaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie:dwadzieścia tysięcy 00/100 

złotych) oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 

2. Kopię polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi  Warunkami 

Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i pierwszych 6 miesięcy okresu gwarancji wraz  

z dowodem uiszczenia składki za ten okres  Wykonawca obowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od 

poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych                                

w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności w terminie 3 dni 

roboczych (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy) przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego 

okresu płatności. 

4. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacenia składek z tego tytułu Zamawiający jest  uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i / 

lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót, 

zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie: 

a) adaptację sali dydaktycznej umożliwiającą montaż 16 stanowisk, 
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b)  adaptację pomieszczenia umożliwiające stworzenie pracowni eksperymentu, 

c)  wymianę parkietu w Sali dydaktycznej do zajęć z zakresu TIK.  

 

§ 11 

1.Za realizację przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości …………………. zł brutto ( słownie złotych: 

……………………………………………..). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy i nie podlega zmianie.  

3.Wykonawca po zakończeniu całości robót budowlanych i odbiorze końcowym wystawi 

Zamawiającemu fakturę. 

4.Zapłata za wykonany przedmiot umowy  nastąpi  w drodze przelewu z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy. 

5.Zapłata płatna będzie  w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

Zamawiającemu do jego siedziby  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 ul. Wapienna 24a 

91-087 Łódź 

6. Rozliczenie nastąpi fakturą, po zakończeniu całości robót i ich odbiorze końcowym. Podstawą 

wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego. 

7. Wykonawca wystawi fakturę na: 

Miasto Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

NIP 7250028902 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" nr 1 

ul. Wapienna 24a 91-087 Łódź 

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy. 

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

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia 

o zapłatę Wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. 

10. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z każdą fakturą VAT , złoży 

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

potwierdzenia obowiązującej umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

 

§ 12 

1. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 

0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 zamówienia określonego 

w § 1 umowy; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji za wady                                  

– w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 za każdy dzień 

kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcia wad; 

c) w sytuacji określonej w § 13 ust. 6 pkt 2a z tytułu samego faktu istnienia wad w 

przedmiocie odbioru w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1; 

d) za spowodowanie przerwy  w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień przerwy dłuższy niż 
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3 dni, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 11 ust. 1; 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 11 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt. 1  lit. a. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Termin płatności kar  umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni robocze (za dni robocze 

Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) 

od daty doręczenia  Wykonawcy noty księgowej. 

 

§ 13 

1.  Wykonawca będzie zgłaszał  Zamawiającemu gotowość do obioru. 

2. Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu operatu kolaudacyjnego 

zawierającego dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego (art. 57). 

3. W zakresie odbioru końcowego (dotyczy odbioru robót) Zamawiający wyznaczy termin 

i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych ( za dni robocze Zamawiający 

uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)  od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty 

wyznaczenia terminu odbioru. 

4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

5. Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad, uwzględniając czas uzasadniony technicznie. 

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może dokonać odbioru i naliczyć kary umowne na podstawie § 12 ust. 1 pkt 1c 

albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie określonym w § 15 ust. 2 lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi na koszt i odpowiedzialność  Wykonawcy. 

7. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badań 

ustalonych i podanych przez Zamawiającego. W sytuacji określonej w ust. 6 pkt. 1 w przypadku 

stwierdzenia, iż dostarczony przedmiot zamówienia nie odpowiada określonym wyżej wymogom, 

Zamawiający odmówi jego odbioru sporządzając protokół  zawierający przyczyny odmowy 

odbioru. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego 

o usunięciu wad oraz do zaproponowania nowego terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 

robót jako wadliwych. W takiej sytuacji odbiór robót budowlanych nastąpi z chwilą podpisania 

bezusterkowego  protokołu odbioru. 
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8. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego,  

b) odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających 

się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiającego. 

Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, 

c) odbiór w okresie rękojmi, gwarancji mający na celu stwierdzenie wykonania przez 

Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonany zostanie 

przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej, 

d) odbiór ostateczny, dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi. 

 

§ 14 

1. Termin gwarancji jakości na cały wykonany przedmiot umowy, określony w § 1 wynosi 

……………. miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Niniejsza umowa 

stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie określonym 

w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Wykonawca gwarantuje prawidłowość i kompletność wykonania przez niego przedmiotu umowy 

oraz, że całość wykonywanych przez niego prac jest zgodna z dokumentacją techniczną, sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Zapewnia wykonanie 

wszelkich prac zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi i nowoczesną wiedzą 

i techniką budowlaną. 

4. Jeżeli w trakcie eksploatacji zostaną stwierdzone wady wykonanych prac, Zamawiający ma 

obowiązek niezwłocznie powiadomić o ich wystąpieniu Wykonawcę. 

5. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu swoje stanowisko, co do sposobu 

i terminu usunięcia wady oraz bezpłatnie usunąć wadę powstałą z winy Wykonawcy. Wykonawca 

ma obowiązek usunąć wady niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia. Koszty materiałów koniecznych do usunięcia wady oraz ich transport 

pokryje w całości Wykonawca, pod warunkiem, że wada nie była wynikiem nieprawidłowej 

eksploatacji lub uszkodzenia mechanicznego, za co Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi. 

W takim przypadku Wykonawca może po uzgodnieniu z Zamawiającym dokonać naprawy, z tym 

że wszystkie koszty z nią pokryje Zamawiający. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie Zamawiający, bez 

konieczności uzyskania sądowego zezwolenia na wykonanie zastępcze, uczyni to sam lub przez 

osoby trzecie, a wszelkimi kosztami obciąży Wykonawcę, który należność z tego tytułu ureguluje 

w terminie 14 dni. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących 

normalnym następstwem wad. 

8. Okres gwarancji przedłuża się o wszystkie okresy napraw reklamacyjnych, a w stosunku do 

elementów wymienionych lub objętych istotną naprawą biegnie na nowo od chwili zakończenia 

naprawy. 
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9. Gwarancja nie obejmuje: 

a) uszkodzeń powstałych z winy użytkownika obiektu lub z innych przyczyn nie spowodowanych 

wadą materiału albo nienależytym wykonaniem robót, 

b) uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił wyższych. 

10. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 

§ 15 

1.  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni roboczych  (za dni 

robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy) od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

b) w przypadku gdy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostało 

zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

c) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonania robót 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przerwa ta 

trwa dłużej niż 5 dni roboczych (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do 

piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), 

d) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową i przedmiarem, bez 

akceptacji Zamawiającego, a Zamawiający bezskutecznie wezwał go pisemnie do wykonania 

robót zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru końcowego, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia  uprzednio nie przewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1  od ppkt. b do ppkt.f i pkt.2 

powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni roboczych ( za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do 

piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty odstąpienia od umowy, przy 

udziale Zamawiającego sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, 

która spowodowała odstąpienie od umowy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 



 

Projekt „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na 
zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt.1 c niniejszego 

paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 16 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia 

w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne,  

b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, lub konieczności 

wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, lub konieczności 

wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji, 

d) konieczność wykonania robót dodatkowych których wykonanie wpływa na zmianę terminu 

wykonania zamówienia podstawowego 

- okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania umowy  

tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy. 

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

ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązaną jest złożyć drugiej 

stronie w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do 

piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty powzięcia wiadomości o takiej 

okoliczności. 

3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

4. Zamawiający nie  dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach 

zawinionych przez Wykonawcę. 

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, termin  

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian umowy w  przypadku zmiany 

zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom. 

7. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecić  Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie 

wyszczególnionych w przedmiarach robót, 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych  w stosunku do dokumentacji. 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy  

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 
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współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 
Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Kodeks Cywilny. 

2. Do rozstrzygnięć sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy właściwe będą 

sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


