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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 

PROJEKT UMOWY 
 

UMOWA NA WYKONANIE ROBÓT PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH 

zawarta w dniu ………………. 2014 roku 

pomiędzy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Gdyni /81-155/ mieszczącym się przy              
ul. płk. St. Dąbka 277 reprezentowanym przez dyrektora szkoły  

Panią Renatę Tomaszewską zwanego dalej Zamawiającym, 

a: ……………………………………………………………………………………………………………… 

będącym płatnikiem VAT, nr NIP: ……………………………  

REGON: .......................... 

działającym na podstawie:……………………. 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie              
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013.907 z późn. zm.). 

§1 
 
1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY 

powierza WYKONAWCY, który przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót 
projektowych i budowlanych polegających na „Wykonaniu rozbudowy Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 1 w systemie modułowym” w zakresie rzeczowym wynikającym 
z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, obejmującym projekty budowlane, wykonawcze                   
i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wykonanie innych 
świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ: 

 
a) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy 

placówki o trzy sale dydaktyczne o powierzchni 37 m2 każda oraz 1 salę do terapii indywidualnej 
o powierzchni 20 m2 - dla około 26 dzieci, pokój nauczycielski o pow. 20 m2, korytarz i szatnię  
o powierzchni 103 m2, a całość o łącznej powierzchni użytkowej 287 m2 i powierzchni zabudowy: 
324 m2. Całość wraz  z węzłami sanitarnymi dla chłopców i dziewcząt o powierzchni 33 m2  
oraz toaletami dla niepełnosprawnych, w tym jedna z przewijakiem i możliwością mycia  
pod prysznicem - w systemie modułowym; rozbudowywana część połączona łącznikiem 
komunikacyjnym z istniejącym budynkiem szkoły w miejscu istniejącego pokoju nauczycielskiego 
- zgodnie z załącznikiem 7 - Programem Funkcjonalno-Użytkowym, łącznie z projektem 
zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 

 
b) Uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 
c) Wybudowanie nowej części placówki według zatwierdzonego projektu. 
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d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych 
dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 
3. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag: 

a) Wykonawca urządzi a po zakończeniu prac zlikwiduje plac budowy na własny koszt                       
i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem 
terenów przyległych. 

 
b) Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. 

Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji. 
 

c) Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby 
uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia 
umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 
d) Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres 

wskazuje w ofercie. 
 

e) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich  
za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców. 

 
f) WYKONAWCA robót budowlanych jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po rozbiórce 

i pracach budowlanych materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub 
magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest  to możliwe ponownie zostały 
użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą  
o odpadach (Dz.U.10.185.1243).  

§2 
 
1. Termin wykonania zamówienia ustala się na 10 grudnia 2014. 

 
2. WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. z 2003r. 
Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla 
wszystkich robót objętych projektem. 

§3 
 
Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy najwcześniej na 01 września 2014. 
 

§4 
 
1. Wykonawca oświadcza, iż upewnił się, co do prawidłowości i kompletności złożonej do 

przetargu oferty oraz zgodności wyceny oferowanej z ustaleniami SIWZ. 
2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji robót i projektem funkcjonalno-

użytkowym i nie wnosi do nich zastrzeżeń i uwag. 
 

§5 
 

W imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
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sprawować będą: 
 

1. inspektor nadzoru budowlanego: ………………………….. 
2. inspektor nadzoru robót elektrycznych- …………………... 
3. inspektor nadzoru robót sanitarnych- ……………………... 

Zwani w dalszej części Nadzorem. 
§6 

 
Zamawiający wraz z Nadzorem zobowiązuję się do wykonania obowiązków związanych z nadzorem 
inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych dla realizacji robót i w następującym zakresie: 
 
1. Zakup i rejestracja wypełnionego przez Wykonawcę dziennika budowy, 
2. Przekazanie placu budowy, 
3. Przekazanie zarejestrowanego dziennika budowy, 
4. Sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

5. Sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót wbudowywanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania             
w budownictwie (kontrola realizowanych robót budowlanych). 

6. Zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji 
robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień oraz egzekwowanie od niej 
dodatkowych opracowań projektowych. 

7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad. 
8. Akceptacja protokołu odbioru robót wykonawcy. 
9. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 

w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), oraz w sprawie robót dodatkowych 
a także ustalenie sposobu wykonania tych robót. 

10. Opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane,  
jako nienadające się do usunięcia. 

11. Dokonywanie czynności związanych z odbiorem końcowym i odbioru końcowego  
wraz z przekazaniem w użytkowanie. 

12. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót odebranie 
dziennika budowy od kierownika. 

13. Przeprowadzanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji przeglądów robót wraz ze 
spisaniem protokołu określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia. 

14. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad  i usterek. 
 

§7 
Nadzór zobowiązany jest do: 
 
1. Dokonania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych                     

w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 
2. Sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych, oraz potwierdzenia 

gotowości do odbioru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez 
Wykonawcę. 

3. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych NADZÓR będzie  
dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez  WYKONAWCĘ  
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dokumentów odbiorowych w  terminie  do  2  dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia  
przez  WYKONAWCĘ. 

§8 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
 

1.  Wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, postanowieniami SIWZ  
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego                                
i obowiązującymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie przeciwpożarowej. 
  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych               
z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie                 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 
(najwyższej, jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w roku wbudowania,                      
o udokumentowanym pochodzeniu. 
 

3. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynku i urządzeń oraz 

właściwe warunki eksploatacyjne dla jego użytkowników, 
 

b) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie. 

 

c) ewentualne szkody wyrządzone WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na własny koszt,  
a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi teren budowy do stanu zgodnego  
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych 
do prowadzenia robót. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego obciąża WYKONAWCĘ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty ulegające zakryciu lub zanikające oraz próby 
techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym związane. 
 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57  
ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 

 

6. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe Zamawiającemu (2 komplety),            
w skład, których będą wchodzić między innymi: 
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją 

projektową, warunkami pozwolenia na budowę, i obowiązującymi przepisami. 
b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
c) protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne pomiary, 
d) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone 

przez: Kierownika budowy, Nadzór i Projektanta wraz ze szczegółowym zestawieniem tych 
zmian, 

e) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie 
do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

f) instrukcje obsługi, 
g) dziennik budowy i inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące 

odbiór końcowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.  
 

7. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru,           
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w których Nadzór lub Zamawiający stwierdził błędy lub niedokładności, muszą zostać                       
w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone 
do Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków 
umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę                   
do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

 

8. Odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania nastąpi protokólarnie, na podstawie protokołu 
spisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Nadzoru 
Budowlanego. 

 

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez Wykonawcę 
gwarancji, której treść stanowi załącznik nr 9 do SIWZ do umowy i otrzymaniem przez 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 
 

10. Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługuję: 
a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad 

i usterek 
b) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, może obniżyć wynagrodzenie należne 
Wykonawcy, 

c) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie              
z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, może odstąpić od umowy bez 
wynagrodzenia dla Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi 
lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy – z tego uprawnienia 
Zamawiający może skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu usunięcia 
wad i usterek. 

 

11. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych 
przez Zamawiającego przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów 
wad i usterek. 

 

12. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, który zostanie 
przeprowadzony najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji, 
stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 
tego przeglądu. 

§ 9 
 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami następującego zakresu 
rzeczowego robót : 

a ........................................................................................................................................ 

b ....................................................................................................................................... 

c ………………………………………………………………………………………… 

2. Pozostały zakres robót WYKONAWCA wykona przy pomocy następujących podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców: 
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a ..................................................................... -................................................................ 

b ..................................................................... -................................................................. 

c ..................................................................... -................................................................. 

(wpisać zakres podzlecanych robót, podwykonawców lub dalszych podwykonawców - nie wpisywać na etapie składania ofert) 

3. WYKONAWCA każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO  
na zawarcie umowy z podwykonawcą określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także  
na dokonanie w takiej umowie zmian. 

4. WYKONAWCA będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób 
trzecich za prace wykonane przez Podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
WYKONAWCA powołał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                 
o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ WYKONAWCA jest zobowiązany wykazać 
ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny Podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, do przedłożenia 
ZAMAWIAJACEMU projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
jest obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                  
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
WYKONAWCY, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

8. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, o którym mowa              
w ust. 6, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo: 

a) nie spełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

b) przewidującego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7. 

9. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

10. WYKONAWCA, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz dostawy i usługi, w terminie 7 
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dni od dnia jej zawarcia (Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy                   
o podwykonawstwo). 

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

12. ZAMAWIAJĄCY, w terminie określonym w ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa               
w ust. 8. 

13. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie określonym w ust. 8 uważa się za 
akceptację umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

14. Obowiązki przedkładania umów, o których mowa w ust. 10 nie dotyczą umów                                      
o podwykonawstwo (na dostawy i usługi), których wartość jest mniejsza niż 0,5 % wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, bez względu na przedmiot  tych dostaw lub usług. 

15. Przepisy ust. 3 - 14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
WYKONAWCĘ, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 17 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia,  
bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY informuje WYKONAWCĘ robót,             
o zgłoszeniu się podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia o roboty budowlane                
o dokonanie bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17. 

20. WYKONAWCA może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO 
powyższej informacji o której mowa w ust. 19, zgłaszać pisemne uwagi dotyczących zasadności 
danej płatności. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako 
akceptacja zasadności danej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, we wskazanym terminie, 
ZAMAWIAJĄCY może: 
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego                        
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,            
o których mowa w ust. 19, ZAMAWIAJĄCY potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                        
z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY. 

§ 10 
 
1. Przed podpisaniem umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia umowy  
           Ubezpieczenia w  zakresie i na wartość przedmiotu zamówienia. 

-  ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem  
 lub niedopatrzeniem WYKONAWCY,  

      - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem  
lub niedopatrzeniem WYKONAWCY w odniesieniu do osób upoważnionych  
do przebywania na placu budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione  
do przebywania na placu budowy,  

      -  ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz  innego 
mienia podczas budowy na wartość przedmiotu umowy.  

Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ. Jeżeli WYKONAWCA nie przedstawi 
żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, ZAMAWIAJĄCY może zawrzeć umowę 
ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot należnych WYKONAWCY.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, 
niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń, oraz ponoszonych przez 
Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie:  

• … zł netto 

+ podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień 
zawarcia umowy podatek VAT wynosi 23% czyli … zł) 

• … zł brutto   (słownie : …   i …/100 zł ). 

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość robót wykonanych 
przez Wykonawcę oraz podwykonawców. 

 

4. Wykonawca nie może, żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 
umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń. 
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§ 11 
 

1.   Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi, zgodnie  
z procentowym zaawansowaniem robót na podstawie protokołu odbioru technicznego  
lub częściowego, podpisanego przez NADZÓR: 

a) (do 20%) za przygotowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu oraz 
fundamentowanie,  

b)  (do 40%) za dostawę i montaż elementów kontenerowych, 

c)  (do 40% lub pozostałość) za wykończenia wraz z wyposażeniem. 

2.  WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP –  
…………………;  REGON ……………………….  

3.  ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.  

4.  ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

5.  WYKONAWCA wystawi faktury na następujące dane ZAMAWIAJĄCEGO: Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni:  81-155 Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277. 

6.  Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY 
wskazany w fakturze lub odrębny rachunek podwykonawcy (faktura ta będzie wskazywać nazwę 
właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku) w terminie 30 dni od daty złożenia faktury 
wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

7.   Faktura VAT wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo musi być skorygowana przez 
Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami. Terminy płatności rozpoczynają bieg                
od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej. 

8. Termin płatności faktury to: do 21 dni od dnia prawidłowo otrzymanej faktury, za dzień zapłaty 
faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 
9. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin 

zapłaty upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym. 
 
10. Wykonawca może dochodzić zapłaty od Zamawiającego odsetek ustawowych w przypadku 

zwłoki Zamawiającego w zapłacie należności za wykonany przedmiot umowy. 
 

§ 12 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 
 

a) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego karę w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 11 ust. 1, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 
zakończenia realizacji robót do dnia faktycznego zakończenia jego realizacji, 
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potwierdzonego przez Zamawiającego, 
 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych                   
w okresie gwarancji karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11             
ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego, a usunięcie wad                
i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia potwierdzonego przez Zamawiającego. 

 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie zamawiającego karę                 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 11 ust. 1 

 
d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

 
e) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 

 
f) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 
1 umowy 

 
g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy. 
 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 13 
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty stanowiące przedmiot umowy                          
na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
 

§ 14 
 

1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej 
wykonania w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę ………………….) 
w formie: 
− pieniądza; 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,           

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
− gwarancji bankowych, 
− gwarancji ubezpieczeniowych 
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Treść umowy                
w tym punkcie zostanie dostosowana do formy wnoszonego zabezpieczenia). 

2. Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 
przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu niniejszej 
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umowy. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione: 

a) Część przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wysokości 30% 
zabezpieczenia czyli w kwocie: …………….. zł (słownie:  …………………………………) 
w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, 

 
b) Część przeznaczona na zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 70% 

zabezpieczenia, czyli w kwocie: ……………….. zł. (słownie ……………………………….) 
w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót od Wykonawcy, 

 

c) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wpłacone w pieniądzu zostanie zwrócone 
wraz z należnymi odsetkami bankowymi. 

 

4. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym podczas przeglądu 
w okresie rękojmi za wady terminie Zamawiający ma prawo do opłacenia zastępczego 
wykonania robót związanych z usunięciem tych wad i usterek z części zabezpieczenia, o której 
mowa w ust. 3 pkt. a niniejszego paragrafu, 

5. W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym lub wydłużenia 
procedury odbiorowej Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ten sposób aby okres zabezpieczenia obejmował 
30 dni od dnia odbioru końcowego. W przeciwnym razie Zamawiający ma prawo do potracenia    
z ostatniej faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia                      
w pieniądzu. 

§ 15 
 

1. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie są: 
…………………………… 
…………………………… 
 

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian przedstawicieli wymienionych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką 
zmianę nie wyrazić zgody powołując się na warunki niniejszej umowy. 

 

3. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli Wykonawcy 
proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 

 

§ 16 
 

1. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy zobowiązany jest on do: 
a) Sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu 

wykonanych wg stawek zawartych w ofercie Wykonawcy 
b) Zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, 
c) Naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

2. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z ustalonych warunków i terminów realizacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w terminie do 14 dni                 
od daty pisemnego zawiadomienia bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę 
odszkodowania. W tym przypadku zobowiązuję się Wykonawcę do: 
a) Sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu 

wykonanych wg stawek zawartych w ofercie Wykonawcy 
b) Zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W GDYNI –  
DLA  POTRZEB   PRZEDSZKOLA  - ZAPROJEKTUJ  I  WYBUDUJ 

 

Numer sprawy:   SOSW1/ZP-1/02-2014’ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Strona 12 z 13 

 

c) Naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 17 
 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 
umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

2. W razie wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 
uzupełniających ich zakres i wysokość dodatkowego wynagrodzenia ustalają wspólnie obie 
strony jednak nie więcej niż 30 % wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Do wyceny robót uzupełniających należy stosować normy, ceny i stawki przyjęte w zgłoszonej 
ofercie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy/Zamawiającego w następujących przypadkach: 
a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony 

wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których 
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 

b) odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym wynagrodzenia na wniosek 
Zamawiającego; 

c) zmiany przedstawiciela Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego oraz zastąpienia osoby Wykonawcy pełniącego 
samodzielną funkcję techniczną osobą o uprawnieniach budowlanych, zgodnie z wymogami 
SIWZ; 

d) technologii wykonania robót, a co z tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem , że zmiana ta jest korzystna dla 
Zamawiającego; 

e) wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
zamiennych lub uzupełniających nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej 
modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznego zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy, bądź usunięcia 
wad ukrytych dokumentacji projektowej założonego efektu użytkowego; 

 

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

 

6. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o: 
a) Zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
b) Zmianie osób reprezentujących, 
c) Ogłoszeniu upadłości, 
d) Ogłoszeniu o likwidacji, 
e) Zawieszeniu działalności, 
f) Wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

  
§ 18 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego, 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego  
oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Zamawiający będzie kierował korespondencję do Wykonawcy na adres: 



ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1 W GDYNI –  
DLA  POTRZEB   PRZEDSZKOLA  - ZAPROJEKTUJ  I  WYBUDUJ 

 

Numer sprawy:   SOSW1/ZP-1/02-2014’ 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 

 
3. Wykonawca będzie kierował korespondencję do Zamawiającego na adres: Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni /81-155/ ul płk. St. Dąbka 277. W przypadku niepowiadomienia 
o zmianie adresu korespondencję uważa się za doręczoną. 

 
§ 19 

Wszelkie spory, jakie mogą wynikać z wykonania umowy strony będą rozstrzygać polubownie.                
W przypadku nieosiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 
1. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami: 

− nr 1  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wyjątkiem treści objętej niniejszą umową) 

− nr 2  - Program Funkcjonalno – Użytkowy (zał. Nr 7 do SIWZ) 
− nr 3  - Kosztorys ofertowy  
− nr 4 -  gwarancja (zał. Nr 9 do SIWZ) 

 
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Gdynia, ……...2014. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
………………………………..    ……………………………… 


