Załącznik do SIWZ
WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w ................, dnia pomiędzy :
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o
zamówienie publiczne na DOSTOSOWANIE BUDYNKU TEATRU WSPÓŁCZESNEGO DO

PRZEPISÓW P.POŻ. W ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony oświadczają co następuje:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu

DOSTOSOWANIE BUDYNKU TEATRU WSPÓŁCZESNEGO DO PRZEPISÓW P.POŻ. W
ZAKRESIE WYMIANY STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ
1. Zakres rzeczowy robót określa: opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy, szczegółowa oferta przetargowa
Wykonawcy oraz kosztorysy ofertowe, stanowiące załącznik do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście lub z udziałem
następujących Podwykonawców w zakresie:
……………………………………………………………………….
3. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa taka powinna być pod
rygorem nieważności zawarta w formie pisemnej.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy.

5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w terminie 14 dni od ich przedłożenia.

umowy

o

6. Niezgłoszenie w terminie określonym w ust.4 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu uważa się za
akceptację umowy przez Zamawiającego.
7. Termin rozpoczęcia robót ustala się na ................., a termin zakończenia robót na dzień
…………………… zgodnie z harmonogramem prac stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej
umowy.
8. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
etapowania zakresu robót ze względu na specyfikę Teatru.
§2
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Przekazanie terenu (frontu) robót w dniu ........................
b) Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy.
c) Zapewnienie nadzoru Inwestorskiego.
d) Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie.
e) Niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do dziennika robót.
f)

Przekazanie dwóch kompletów dokumentacji projektowej z czego Wykonawca zwróci jeden
komplet przy odbiorze końcowym.
§3
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi
przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami
Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, zgłoszenie wykonanych
robót do odbioru wpisem do dziennika robót.
b) Przyjęcie do wykonania robót dodatkowych i zamiennych związanych z przedmiotem umowy,
w oparciu o dodatkowe zlecenie Zamawiającego z zastosowaniem postanowień zawartych w §
6.
c) Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony
przed kradzieżą.
d) Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie
terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.
e) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji, z
winy Wykonawcy, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
f)

Prowadzenie dziennika robót będącego dokumentacją prac realizowanych.

g) Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.
h) Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć na placu budowy w
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia
ich Zamawiającemu.
§4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie
ustalone
na
podstawie
oferty
przetargowej
w
wysokości:

……………………….. PLN (słownie: ………………………….) zawierające podatek VAT w stawce: ...%
tj. ………………………… PLN
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP ………………….. Zamawiający
oświadcza, że posiada NIP .
§5
ROZLICZENIE UMOWY
1. Strony ustalają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturą na podstawie
protokołu odbioru robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i przedstawicieli wykonawcy.
2. Strony uzgodniły, że należność za fakturę będzie płatna w formie przelewu w terminie 21 dni od
daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr:
…………………………………………………. prowadzony przez ………………………………….
3. Strony uzgadniają, że wypłata wynagrodzenia umownego nastąpi po przedstawieniu przez
Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na
podstawie łączącej ich umowy.
§6
ROBOTY DODATKOWE
Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania, robót dodatkowych, potwierdzonych
protokołem konieczności, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia to Wykonawca
zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej
ręki przy zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i nośników cenotwórczych, ujętych
w kosztorysie ofertowym.
§7
WARUNKI WYKONANIA
1.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych
zgodnych z dokumentacją techniczną, jakości zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zastosowane
materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p. poż), atesty, być zgodne z
kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla
danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami
technicznymi.

2.

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego
odbioru przedmiotu umowy, a na każde żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu.

§8
NADZÓR
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którymi są: …………….........................
2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane.
3. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i
ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót ..................... działający w
granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
5. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez
niego upoważnionym dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane
roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie.
§9
UBEZPIECZENIE ROBÓT
1. Wykonawca przedłożył ubezpieczenie na wszystkie podane poniżej ryzyka, zgodnie z wymogami
niniejszego paragrafu: Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR – Contractors All

Risks), Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego, Wykonawcy oraz wszystkich
Podwykonawców z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją prac będących przedmiotem
umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę nie niższą niż wartość
niniejszej umowy.
§ 10
ODBIORY
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Wykonawca (kierownik robót) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbiorów wpisem w dzienniku
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie
wpisu do dziennika budowy.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia dokona sprawdzenia ilości i jakości robót
podlegających zakryciu.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, (w 2 egz.) w tym
dokumentację techniczną (rysunki) z naniesionymi zmianami powykonawczymi.
8. Zamawiający wyznaczy także pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji (w
okresie 14 dni roboczych) oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie
okresu rękojmi (w okresie 14 dni roboczych).
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako
wadliwych.
10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono
istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 11
ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze
jakościowo, zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami (normami) technicznymi
wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub
uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku, licząc od daty odbioru
końcowego obiektu.
3. Wykonawca udzieli ……………….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru
końcowego obiektu. Szczegółowe warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny stanowiący
załącznik do niniejszej umowy.

4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do
usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartości użytkowej lub technicznej obiektu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od
uprawnień wynikających z gwarancji.
§ 12
KARY UMOWNE
Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar
umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia określonego w
§ 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 1 pkt. 3.
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za
wady w wysokości 0,4% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości
10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1,
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy (frontu robót) w wysokości 0,4% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.
c) z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.
4. Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.
§ 13
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
e) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż dwa
tygodnie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
§ 15
ZMIANY UMOWY
1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w zakresie zmiany terminu wykonania Umowy w związku z
zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
3. Dopuszcza się zmiany umowy również w przypadku zmiany dokumentacji projektowej w trybie
określonym w par 6.
4. Strony dopuszczają także możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy kluczowego personelu

Wykonawcy, Zamawiającego oraz zmiany podwykonawców, zmiany zakresu realizacji Umowy
z udziałem podwykonawców lub rezygnacji z podwykonawców w przypadku, gdy Wykonawca
powołał się na zasoby podwykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
§ 18
SPORY
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 19
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY
Integralną część Umowy stanowią lub stanowić będą następujące załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Oferta wykonawcy (kopia wraz z załącznikami),
2. Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami,
3. Załącznik nr 3 – Formularz dokumentu gwarancyjnego,
4. Załącznik nr 4 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
5. Załącznik nr 5 – Dokument ubezpieczenia

§ 20
LICZBA EGZEMPLAgRZY
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Zamawiającego
oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

DOKUMENT GWARANCYJNY
Karta gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych.

sporządzona w dniu ...................... .

1. Zamawiający .....................................................................................................

2. Wykonawca .......................................................................................................

3. Umowa (nr, z dnia) ............................................................................................

4. Przedmiot umowy :
............................................................................................................................
............................................................................................................................

5.

Charakterystyka

techniczna

przedmiotu

umowy,

zwanego

dalej

przedmiotem

gwarancji:
inne .................................................................. .
Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane, instalacje i
urządzenia techniczne wykonane w ramach wyżej wymienionej umowy.

6. Data odbioru końcowego:

dzień ....... miesiąc ............... rok ..............

Ogólne warunki gwarancji jakości.

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot
gwarancji został wykonany zgodnie z warunkami zgłoszenia na budowę,
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno – budowlanymi.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną
przedmiotu gwarancji.
3. Okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosi…………………miesięcy,
natomiast na urządzenia i wyposażenie według gwarancji producenta,
licząc od dnia spisania protokółu odbioru końcowego.

4.

W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do
nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami
użytkowanie przedmiotu gwarancji – natychmiast
b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokóle
spisanym przy udziale obu stron,
c)

usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6. 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.
7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu
którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z
przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na
skutek:
a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan
klęski żywiołowej i strajk generalny,
b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,
c)

szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i
użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją
lub zasadami eksploatacji i użytkowania.

9. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i
sposobu usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do
przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji podwykonawczej i
protokółu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
11. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.
12. Strony zastrzegają sobie możliwość podpisania w okresie gwarancji,
dodatkowych umów serwisowych określających nazwę, adres i czas reakcji
serwisu na zgłoszenie wady ze wskazanymi przez wykonawcę dostawcami
urządzeń objętych przedmiotem gwarancji. W zawieranych umowach czas
reakcji nie może być dłuższy niż 24 godziny od momentu wysłania faxem

zgłoszenia do momentu przyjazdu na miejsce awarii przedstawiciela
serwisu posiadającego uprawnienia i kwalifikacje do dokonania naprawy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:
................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciele Zamawiającego:

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

