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Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego 
 

Umowa Nr ……………… 
zawarta dnia …….. 2019 roku w Gdańsku, pomiędzy: 

Bota Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w 
Gdańsku VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432307, NIP: 
5862278701, REGON: 22174057900000, w imieniu i na rzecz której działa komplementariusz – Bota 
Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 38 c, 80-
299 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000399806, reprezentowana przez: 
Krzysztofa Kaweckiego – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji,  
zwaną dalej „Inwestorem”, 
a 
………………… z siedzibą w ……………………………, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez 
………………………… pod numerem KRS …………………., NIP: ……………………., Regon: ……………………, 
reprezentowaną przez: 
……………………….,  
zwaną dalej „Wykonawcą”, 
zaś łącznie zwane dalej „Stronami”. 

  
§ 1  

Cel umowy 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron w 

związku z wyłonieniem Wykonawcy w postępowaniu nr 1/2019/3.2.1_POIR/ZK z dnia 2.11.2019 
r. i w konsekwencji zleceniem Wykonawcy przez Inwestora wykonania robót budowlanych o 
przedmiocie określonym w dokumentacji projektowej oraz opisach uszczegółowiających  
wycenionych w Ofercie Wykonawcy z dnia ………………. (załącznik 1). O ile Zamawiający uzyska 
dofinansowanie na projekt, którego elementem przedmiot niniejszej umowy, zamówienie będzie 
realizowane w ramach Projektu „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej do produkcji 
proekologicznego jednośrubowego steru strumieniowego typu CPP” w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.1 
„Badania na rynek” i będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego). 

2. Przedmiot robót budowlanych wykonany zostanie zgodnie z niniejszą Umową, zatwierdzonym 
przez Inwestora Projektem rozbudowy hali z częścią socjalno - biurową  oraz Dokumentacją 
Projektową, o której mowa w § 4, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, 
w szczególności normami bezpieczeństwa i higieny pracy, zasadami wiedzy technicznej oraz w 
poszanowaniu wszelkich słusznych interesów Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisów 
prawa i wiedzy technicznej oraz jest niezbędny dla ukończenia wykonywanych obiektów i ich 
prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Przedmiot robót budowlanych zostanie wykonany na terenie nieruchomości Inwestora położonej 
w Gdańsku, ul. Nowy Świat, działki nr 88/38 i 88/37 (zwanej dalej „Terenem Budowy”). 
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4. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z Terenem Budowy i 
jego otoczeniem oraz warunkami realizacji zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń w tym 
zakresie, i w związku z tym potwierdza, że posiada wystarczające informacje dotyczące w 
szczególności:  

1) położenia, charakteru i właściwości Terenu Budowy; 
2) warunków hydrologicznych i klimatycznych; 
3) zakresu i charakteru robót oraz materiałów koniecznych do wykonania i prawidłowego 

ukończenia Przedmiotu Umowy oraz usunięcia wszelkich stwierdzonych w nim wad; 
4) możliwości dojazdu do Terenu Budowy oraz zaplecza koniecznego do organizacji placu 

budowy. 
5. W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić własnym kosztem i 

staraniem wszelkie dokumenty, oświadczenia, opinie, bądź uzgodnienia niezbędne dla uzyskania 
przez Inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów objętych zakresem Przedmiotu 
robót budowanych, w tym zawiadomić w imieniu Inwestora właściwe organy o zakończeniu 
budowy tych obiektów i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania, oraz  uzyskać w imieniu 
Inwestora decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów zrealizowanych w ramach 
Przedmiotu robót budowlanych. Inwestor udzieli Wykonawcy pełnomocnictw do podejmowania 
działań w powyższym zakresie zgodnie z postanowieniem § 7 ust. 5) niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

Oświadczenia wykonawcy 
Wykonawca zapewnia, że:  
1) posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz potencjał niezbędny  

do opracowania Projektu hali oraz wykonania robót stanowiących Przedmiot robót budowlanych, 
w szczególności wykwalifikowany zespół legalnie zatrudnionych pracowników, 

2) będzie współdziałać z Inwestorem lub osobami upoważnionymi przez Inwestora, w tym z 
Nadzorem Inwestorskim, w pełnym zakresie koniecznym dla opracowania Projektu hali oraz 
realizacji Przedmiotu robót budowlanych,  

3) będzie udzielać Inwestorowi wszelkich niezbędnych uwag, wskazówek, informacji oraz porad w 
zakresie określonym Przedmiotem robót budowlanych,  

4) wykonywać będzie roboty budowlane z należytą ostrożnością, poszanowaniem wszelkich 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

5) wykona Przedmiot robót budowlanych terminowo, zgodnie z niniejszą Umową  
i Dokumentacją Projektową oraz z użyciem wszystkich umówionych materiałów budowlanych, 
bądź materiałów o jakości odpowiedniej przy uwzględnieniu przeznaczenia Przedmiotu robót 
budowlanych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

6) w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani egzekucyjne 
oraz nie jest w stanie likwidacji, 

7) posiada wiedzę o przebiegającym przez Teren Budowy kablu teletechnicznym i podejmie wszelkie 
niezbędne środki w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, przy czym nie ponosi 
odpowiedzialności za uszkodzenia kabla w przypadku, gdy jego rzeczywisty przebieg w istotny 
sposób będzie odbiegał od przebiegu naniesionego na mapę do celów projektowych. 

 
§ 3 

Oświadczenia zamawiającego 
Inwestor zapewnia, że:  
1) dysponuje prawem do używania Terenu Budowy na cele budowlane,  
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2) będzie udzielać Wykonawcy wszelkich niezbędnych uwag, wskazówek, informacji oraz porad w 
zakresie określonym Przedmiotem robót budowlanych,  

3) będzie współdziałać z Wykonawcą w pełnym zakresie koniecznym dla opracowania Projektu hali 
oraz realizacji Przedmiotu robót budowlanych, 

4) w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani egzekucyjne 
oraz nie jest w stanie likwidacji. 

§ 4 
Opis zamówienia 

1. Stosownie do art. 648 § 2 Kodeksu cywilnego integralną częścią niniejszej Umowy są przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora następujące opracowania projektowe: Projekt budowlany 
sporządzony przez ATRIUM STUDIO, z marca i kwietnia 2019 roku, zwane w niniejszej Umowie 
„Dokumentacją Projektową” i stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją Projektową i zweryfikował jej kompletność, 
dokładność i wystarczalność dla wykonania Przedmiotu robót budowlanych. Powyższe 
oświadczenie Wykonawcy nie ogranicza odpowiedzialności projektanta za błędy Dokumentacji 
Projektowej, a Wykonawca nie jest zobowiązany do weryfikacji obliczeń konstrukcyjnych i nie 
ponosi odpowiedzialności za błędy projektowe wynikające ze złego przyjęcia schematów 
statycznych, błędnego określenia obciążeń stałych oraz zmiennych eksploatacyjnych oraz błędnego 
przeprowadzenia obliczeń i wymiarowania elementów nośnych obiektu. 

3. Jeśli okaże się, że występuje konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, które nie są 
objęte Dokumentacją Projektową, których potrzeby wykonania nie dało się przewidzieć przy 
zawarciu niniejszej Umowy, to takie roboty budowlane mogą zostać zlecone Wykonawcy na 
podstawie odrębnej umowy lub aneksu do niniejszej Umowy, gdzie Strony szczegółowo uregulują 
zakres dodatkowych robót budowlanych oraz dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy. Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego nie ma prawa zlecać wykonania dodatkowych robót budowlanych 
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Strony mogą uzgodnić odpowiednie przedłużenie 
terminu wykonania Umowy w razie konieczności wykonania prac dodatkowych. 

§ 5 
Pozwolenie na budowę 

Inwestor oświadcza, że posiada ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie realizacji 
Przedmiotu robót budowlanych zatwierdzającą projekt budowlany wchodzący w skład Dokumentacji 
Projektowej, której kopia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.  

§ 6 
Obowiązki wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie Przedmiotu robót budowlanych, z uwzględnieniem wszelkich robót i obiektów 

tymczasowych koniecznych dla prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Umowy, Dokumentacji Projektowej, zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, 
prawa budowlanego, obowiązujących norm i innych przepisów dotyczących realizacji robót 
budowlanych, montażowych i instalacyjnych,  

2) protokolarny odbiór od Inwestora Terenu Budowy,  
3) uzgodnienie z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub projektantem wszelkich 

szczegółów dotyczących wykonywanych robót budowlanych, niewyjaśnionych w Dokumentacji 
Projektowej,  

4) zawiadomienie Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych w 
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sposób umożliwiający uczestnictwo Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy 
wykonaniu tych prac,  

5) opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz  
ze wszystkimi wymaganymi deklaracjami właściwości użytkowych, deklaracjami zgodności, 
certyfikatami atestami, wynikami prób i badań, gwarancjami na urządzenia, 

6) zatrudnienie na budowie odpowiedniego personelu technicznego, zatrudnianie pracowników 
posiadających wymagane kwalifikacje i przeszkolenie do właściwego wykonywania robót i 
prowadzenia bieżących uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienie 
środków ochrony osobistej przewidzianych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy,  

7) zapewnienie wszelkich niezbędnych środków do zabezpieczenia oraz obsługi Terenu Budowy i 
prowadzenia ruchu w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo osobom realizującym 
prace budowlane i osobom trzecim,  

8) wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wszystkich osób 
uprawnionych do przebywania na Terenie Budowy,  

9) zapewnienie i wykonanie wszystkich robót tymczasowych (włączając drogi, przejścia, osłony i 
ogrodzenia), które są konieczne dla wykonania Przedmiotu robót budowlanych, do użytku i dla 
ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do 
Terenu Budowy,  

10) poniesienie wszelkich kosztów i obciążeń z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 
których może potrzebować, włączając w to te dotyczące dostępu do Terenu Budowy, 

11) zapewnienie własnym staraniem dostępu do mediów, w tym wykonanie własnym staraniem i 
na koszt własny wszelkich urządzeń tymczasowych koniecznych dla umożliwienia poboru wody 
i energii elektrycznej, oraz ponoszenie kosztów korzystania z mediów na Terenie Budowy w 
ramach Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1,   

12) uzyskanie i ustawienie na własny koszt i ryzyko wszelkich dodatkowych urządzeń poza 
Terenem Budowy, które mogą być potrzebne dla realizacji Przedmiotu robót budowlanych, 

13) dokonanie wszystkich obowiązkowych zgłoszeń i zawiadomień wymaganych przed podjęciem 
robót budowlanych zgodnie z przepisami publiczno-prawnymi,  

14) zgromadzenie, a na żądanie Inwestora przedstawienie oryginałów lub poświadczonych 
urzędowo kopii, odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji 
Wykonawcy oraz osób przez niego zatrudnionych lub osób, którym Wykonawca zleca wykonanie 
Przedmiotu robót budowlanych,  

15) rzetelne prowadzenia dziennika budowy,  
16) zagospodarowanie wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy 

o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),  
17) powstrzymanie się od zakłócania porządku publicznego, 
18) zawarcie na własny koszt stosownych umów ubezpieczenia związanych z prowadzonymi 

robotami budowlanymi,  
19) terminowe i właściwe rozliczanie się z podwykonawcami, o ile Wykonawca powierzy im 

realizację części Przedmiotu Umowy,  
20) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie używanych materiałów budowlanych i urządzeń,  
21) sprawowanie ciągłej kontroli podwykonawców – o ile Wykonawca powierzy im realizację części 

Przedmiotu Umowy - oraz: 
i. sprawdzanie jakości wykonywanych przez podwykonawców robót budowlanych, 

ii. sprawdzanie jakości wbudowywanych przez podwykonawców materiałów;  
22) sprawowanie kontroli i dokonywanie archiwizacji dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie używanych materiałów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
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23) dokonywanie wszelkich umówionych odbiorów, w tym również odbiorów częściowych robót 
budowlanych zanikających i/lub ulegających zakryciu, 

24) informowanie i ustalanie z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego terminów 
odbiorów robót budowlanych, w tym w szczególności robót zanikających i/lub ulegających 
zakryciu, o ile terminy te nie wynikają z przyjętego Harmonogramu robót, 

25) prowadzenie bieżących konsultacji technicznych dotyczących zakresu robót związanego z 
montażem suwnicy z wyznaczonym przez Inwestora dostawcą suwnicy oraz zapewnienie 
warunków do przeprowadzenia montażu suwnicy w uzgodnionym z tym dostawcą terminie, 

26) zapewnienie pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę posiadającą wymagane 
uprawnienia i odpowiednie doświadczenie oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 

27) zapewnienie obecności kierownika budowy oraz wyznaczonych kierowników robót na 
cotygodniowych naradach zwoływanych przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego. 

§ 7 
Obowiązki inwestora 

Do obowiązków Inwestora należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy,  
2) terminowe regulowanie Wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień 

niniejszej Umowy,  
3) ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  
4) dokonywanie odbiorów lub zapewnienie dokonywania odbiorów przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w terminach wynikających z Harmonogramu robót lub uzgodnionych z 
Wykonawcą, 

5) udzielenia Wykonawcy lub wyznaczonym przez niego osobom pełnomocnictw do dokonania 
zawiadomień właściwych organów przed przystąpieniem do użytkowania obiektów 
budowlanych, uzyskania uzgodnień i opinii niezbędnych dla prawidłowego wykonania i 
ukończenia Przedmiotu Umowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

 
§ 8 

Przekazanie terenu budowy, rozpoczęcie prac 
1. Inwestor przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia 

Umowy. 
2. Wykonawca przystąpi do wykonywania Przedmiotu robót budowlanych w dniu Przekazania 

Terenu Budowy. 
3. Zakończenie i zgłoszenie gotowości odbioru końcowego Przedmiotu robót budowlanych 

nastąpi najpóźniej w terminie dziesięciu (10) miesięcy od dnia przekazania Terenu Budowy 
Wykonawcy. Termin ten będzie się uważało za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem 
Wykonawca spełni wszystkie warunki dla dokonania odbioru końcowego zgodnie z § 17 
Umowy, a Inwestor w wyniku zgłoszenia Wykonawcy dokona odbioru końcowego zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. Załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany w 
niniejszej Umowie „Harmonogramem robót”), określający poszczególne Etapy realizacji 
Przedmiotu Umowy (zwane dalej „Etapami”) oraz wartości prac projektowych i 
poszczególnych elementów Przedmiotu robót budowanych, które będą podstawą ustalenia 
płatności na rzecz Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania Harmonogramu robót i terminowego 
wykonywania prac w nim określonych.  
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§ 9 

Plan bezpieczeństwa i organizacji robót 
1. Najpóźniej w 14 dni po dniu rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego:  
1) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
2) projekt organizacji robót budowlanych składających się na Przedmiot robót 

budowlanych.  
2. Wykonawca wykona Przedmiot robót budowlanych z materiałów własnych, które muszą być 

nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich i odpowiadać rodzajom 
i parametrom materiałów uwzględnionych w Dokumentacji Projektowej oraz powinny 
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
ze zm.), i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności  ustawie z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), ustawie 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze zm.) oraz 
przepisach wykonawczych. Zastosowane materiały powinny odpowiadać swoim standardem 
co najmniej materiałom wskazanym w ofercie Wykonawcy z dnia 16.09.2019 r., stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wszystkie wyroby, materiały budowlane i urządzenia przeznaczone do wykonania Przedmiotu 
robót budowlanych muszą posiadać dokumenty upoważniające do powszechnego obrotu i 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz muszą być właściwie oznakowane. 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Inspektorowi Nadzorowi Inwestorskiego najpóźniej 
w momencie dostarczenia materiału na Teren Budowy, a w przypadku betonu  - w momencie 
zgłoszenia gotowości do odbioru robót wykonanych z wykorzystaniem tego materiału, do 
weryfikacji wystawione dla danego materiału odpowiednio do przypadku: deklarację 
właściwości użytkowych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź certyfikat na znak bezpieczeństwa. Brak wskazanych dokumentów 
jest podstawą do odmowy dokonania odbioru. Inwestor ma prawo poddać te materiały 
badaniom na Terenie Budowy lub w innym wskazanym przez Nadzór Inwestorski miejscu. W 
przypadku nie spełnienia norm technicznych i jakościowych, poniesione koszty badań pokryje 
Wykonawca. 

4. Wykonawca na wezwanie Inwestora jest zobowiązany niezwłocznie: 
1) usunąć z Terenu Budowy wszelkie materiały lub urządzenia niezgodne z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej lub Umowy i zastąpić je innymi, 
2) usunąć i wykonać ponownie jakikolwiek element Przedmiotu robót budowlanych 

niezgodny z Umową, 
3) wykonać jakąkolwiek pracę, która jest pilnie wymagana dla zapewnienia 

bezpieczeństwa osób na Terenie Budowy lub zabezpieczenia wykonanych robót, w 
związku z wystąpieniem wypadku, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń. 

5. W przypadku gdyby Wykonawca nie zastosował się bez zbędnej zwłoki do wezwania, o którym 
mowa w ust. 4 powyżej, Inwestor jest uprawniony do zlecenia wskazanych tam czynności 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany na wniosek Inspektora Nadzoru lub Inwestora usunąć z Terenu 
Budowy osobę nietrzeźwą lub osobę, która mimo wcześniejszego ostrzeżenia w dalszym ciągu 
narusza wymogi BHP lub obowiązki wynikające z postanowień Umowy.  
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§ 10 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót objętych Przedmiotem robót 
budowlanych podwykonawcy za zgodą Inwestora wyrażoną zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca jest obowiązany zgłaszać Inwestorowi podwykonawców robót budowlanych 
uczestniczących w realizacji Przedmiotu robót budowlanych (zwanych dalej 
„Podwykonawcami”) poprzez przedkładanie projektu każdej umowy z Podwykonawcą wraz z 
załącznikami, a także projektów zmian takiej umowy. 

3. Inwestor w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcą lub 
projektu jej zmiany, wyrazi zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą zgodnie z 
przedstawionym projektem, bądź też zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia wobec przedstawionego 
projektu umowy. Nie zgłoszenie przez Inwestora sprzeciwu lub zastrzeżeń we wskazanym 
wyżej terminie będzie uważane za wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, 
zgodnie z przedstawionym projektem. 

4. Inwestor nie wyraża zgody na wykonywanie Przedmiotu robót budowlanych przez dalszych 
podwykonawców. 

5. Umowy z Podwykonawcami powinny spełniać następujące wymagania: 
1) powinny zawierać precyzyjne wskazanie zakresu zleconych Podwykonawcy robót 

objętych Przedmiotem robót budowlanych,  
2) wynagrodzenie Podwykonawcy za odpowiednie zlecone zakresy robót  nie może 

przekraczać odpowiednio wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te 
zakresy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

3) ma przewidywać termin płatności wynagrodzenia na 30 dni od doręczenia Wykonawcy 
odpowiedniej faktury VAT, 

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy z Podwykonawcą może być dokonane 
wyłącznie w gotówce poprzez dokonywania odpowiednich wpłat przez 
Podwykonawcę, gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych, 

5) powinny zawierać postanowienia wyłączające możliwość potrącania wierzytelności 
Wykonawcy z wierzytelnością Podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia wynikającego 
z umowy o podwykonawstwo, 

6) okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Podwykonawcę  nie powinien być krótszy 
niż okresy gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę, 

7) przewidywać wykonanie przez Podwykonawcę powierzonego mu zakresu siłami 
własnymi, bez angażowania dalszych podwykonawców. 

6. Po zawarciu umowy z Podwykonawcą lub aneksu do niej, Wykonawca jest zobowiązany 
przedłożyć Inwestorowi w terminie 7 dni od daty ich zawarcia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy Podwykonawcą lub aneksu do niej wraz z oświadczeniem, iż 
przedstawiona odpowiednio umowa bądź aneks została zawarta w brzmieniu zgodnym z 
projektem zaakceptowanym uprzednio przez Inwestora. 

7. W przypadku gdy roboty budowlane zostały za zgodą Inwestora wykonane przez 
Podwykonawców, Wykonawca w zgłoszeniu gotowości odbioru częściowego i końcowego 
wskaże, które z robót i w jakim zakresie, zostały wykonane przez Podwykonawcę 
(Podwykonawców).  

8. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania  
Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania lub 
zaniechania własne. 
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9. Żadna osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie jest 
uprawniona ani upoważniona przez Inwestora do wyrażania zgody na zawieranie umów z 
Podwykonawcami, ani też nie jest upoważniona ani uprawniona do przyjmowania 
jakiejkolwiek korespondencji i wydawania jakichkolwiek oświadczeń woli i wiedzy w związku z 
udziałem Podwykonawców i potencjalnych dalszych podwykonawców w wykonywaniu 
Przedmiotu robót budowlanych. 

 
§ 11 

Wynagrodzenie 
1. Za opracowanie Projektu Hali oraz prawidłowe wykonanie Przedmiotu robót budowlanych 

przysługiwać będzie Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ………………. zł netto (słownie: 
………………. zł 00/100), stawka podatku VAT ………………. zł (słownie: ………………. zł 00/100) 
złotych, wynagrodzenie ………………. zł brutto (słownie: ………………. zł 00/100), zwane dalej 
również „Wynagrodzeniem Wykonawcy”. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, niezmienny i stanowi całkowite i 
zupełne wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz z 
nabyciem i montażem wszelkich materiałów budowlanych, i nie będzie już podlegać 
jakimkolwiek zmianom i negocjacjom pomiędzy Stronami, chyba że niniejsze warunki w sposób 
jednoznaczny i bezpośredni dopuszczają jej zmianę lub korektę przez Strony. W przypadku 
zastosowania technologii lub materiałów zastępczych, o ile nastąpiło to za obopólną zgodą, 
dokonuje się korekty wysokości wynagrodzenia. 

3. Inwestor na etapie prowadzonych prac zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian – po 
uzyskaniu zgody Wykonawcy. 

4. Przyjmuje  się,  że  wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty, tj. 
robocizny, koszty materiałów i dostaw oraz materiałów pomocniczych wraz z kosztami ich  
zakupu  i  dowozu  do  miejsca  wbudowania,  wartość pracy  sprzętu, podatki, ewentualne  
opłaty  celne,  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą koszty  ogólne budowy  i  koszty  
zarządu  Wykonawcy,  zysk  zawierający  ewentualne  ryzyko Wykonawcy  z  tytułu  innych  
wydatków,  mogących  wystąpić w  trakcie  realizacji  robót i w okresie gwarancyjnym oraz 
wszystkie inne koszty (w tym obsługę geodezyjną, opłaty za korzystanie z mediów, koszty 
utrzymania zaplecza budowy, koszty ochrony przedmiotu Umowy, koszty ubezpieczenia  
budowy,  dokumentacji  powykonawczej, ewentualnych odszkodowań za  szkody  powstałe  w  
trakcie  realizacji  robót).  

5. Niewłaściwe oszacowanie ilości robót, dostaw i usług nie będzie miało żadnego wpływu na 
wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy,  oraz  nie  zwolni  Wykonawcy  od odpowiedzialności  
za  wykonanie  w  pełnym  zakresie  Przedmiotu robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy umówione w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wyrażone kwotą 
netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.  

 
§ 12 

Termin płatności 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, będzie płatne 

w częściach w terminie 14 dni od dnia prawidłowego wystawienia i doręczenia Inwestorowi 
faktury VAT, po dokonaniu odpowiedniego odbioru robót budowlanych. 

2. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury 
końcowej. 
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3. Dokumentami uprawniającymi Wykonawcę do wystawiania faktur częściowych i faktury 
końcowej są odpowiednie protokoły odbioru częściowego oraz odbioru końcowego 
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektorów/Koordynatora zespołu inspektorów 
wyszczególnionych w §14 pkt 1 i podpisane przez Inwestora zgodnie z niniejszą Umową. 

4. Faktury częściowe będą wystawiane na podstawie protokołów odbioru częściowego 
(protokołów zaawansowania robót) sporządzanych co dwa miesiące, określających elementy 
Przedmiotu Umowy określone w Harmonogramie robót prawidłowo ukończone w ramach 
danego Etapu realizacji Umowy.  

5. Faktury częściowe będą wystawiane na kwoty odpowiadające wartości prawidłowo 
ukończonych w ramach danego Etapu elementów rozliczeniowych, ustalone na podstawie 
Harmonogramu robót i potwierdzone w protokołach odbioru częściowego (protokołach 
zaawansowania robót). 

6. Końcowe rozliczenie nastąpi na podstawie faktury końcowej. Faktura końcowa może zostać 
wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru 
końcowego podpisanym przez Strony, i obejmować będzie elementy rozliczeniowe określone 
w Harmonogramie robót, których rozliczenie nie nastąpiło na podstawie faktur częściowych. 

7. Warunkiem dokonania zapłaty należności objętej fakturą końcową jest przedstawienie wraz z 
tą fakturą oświadczeń podwykonawców, na zawarcie z którymi umów Inwestor wyraził zgodę, 
potwierdzających, że całość należnego im wynagrodzenia na postawie umów 
podwykonawczych została przez Wykonawcę uregulowana i zawierających zobowiązanie tych 
podwykonawców do niedochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Inwestora z tego tytułu. 

8. W przypadku, gdy istnieją niezaspokojone należności Podwykonawców wynikające z 
zaakceptowanych przez Inwestora umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, Inwestor jest uprawniony do wstrzymania płatności należnej na rzecz Wykonawcy 
na podstawie niniejszej Umowy w kwocie odpowiadającej niezapłaconemu wynagrodzeniu 
należnemu na rzecz Podwykonawcy.  

9. Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązuje się udzielić na piśmie wszelkich informacji 
dotyczących stanu rozliczeń z Podwykonawcami. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wnieść na rzecz Inwestora kaucję gwarancyjną w formie 
pieniężnej na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie stanowiącej 5% 
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto. Kaucja gwarancyjna będzie wnoszona przez Wykonawcę 
w częściach sukcesywnie w trakcie realizacji Umowy,  poprzez zatrzymanie przez Inwestora z 
każdej płatności na rzecz Wykonawcy, kwoty stanowiącej 5% wartości należności objętej każdą 
fakturą, na podstawie upoważnienia Wykonawcy zawartego w ustępie poniżej. 

11.  Wykonawca niniejszym poleca Inwestorowi zaliczenie na poczet kaucji gwarancyjnej, do której 
wniesienia Wykonawca jest zobowiązany na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, z 
każdej należności przysługującej Wykonawcy na podstawie Umowy kwotę stanowiącą 5% 
wartości tej należności. Strony zgodnie oświadczają, że zatrzymanie części należności 
Wykonawcy w ramach przedmiotowego polecenia będzie stanowiło należyte wykonanie 
zobowiązania Inwestora w zakresie zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy, a zwrot kaucji 
gwarancyjnej zgodnie z postanowieniami Umowy nie stanowi jakiegokolwiek opóźnienia 
Inwestora z zapłatą tego wynagrodzenia. 

12. Inwestor jest uprawniony do zaspokojenia z kaucji gwarancyjnej wszelkich roszczeń 
związanych z nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym 
roszczeń wynikających z wyrządzenia przez Wykonawcę Inwestorowi lub osobie trzeciej 
jakiejkolwiek szkody związanej z realizacją Umowy. 
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13. Zwrot kaucji gwarancyjnej na rzecz Wykonawcy nastąpi pod warunkiem należytego wykonania 
Umowy, w terminie 7 dni od uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie 
obiektów zrealizowanych w ramach Przedmiotu robót budowlanych.  

14. Za dzień zapłaty uważa się dzień  uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  
15. Rozliczenie między Stronami następować będą w złotych polskich przelewami pomiędzy 

rachunkami bankowymi. 
16. Inwestor ma prawo potrącania swoich wierzytelności z wymagalnymi częściami 

Wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 13 
Odpowiedzialność wykonawcy 

1. Od dnia przekazania Terenu Budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sam 
Teren Budowy, jak i za wszelkie zdarzenia i szkody majątkowe oraz szkody na osobie, które 
miały miejsce na Terenie Budowy na zasadach określonych w art. 652 kodeksu cywilnego.  

2. Jeśli Wykonawca uzna to za skuteczne, to ma prawo zatrudnić ochronę fizyczną dozorującą 
Teren Budowy.  

3. Jeśli jakakolwiek osoba fizyczna, bądź prawna lub organ administracji publicznej lub pracownik 
takiego organu będzie wysuwać w stosunku do Inwestora roszczenia związane ze zdarzeniem, 
szkodą, bądź krzywdą, które miało miejsce na Terenie Budowy po jego przekazaniu 
Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań 
zmierzających do zaspokojenia tych roszczeń lub rozstrzygnięcia sporu. 

4. Jeśli Inwestor będzie zmuszony do zaspokojenia roszczeń związanych ze zdarzeniem, szkodą, 
bądź krzywdą, które miało miejsce na Placu Budowy po jego przekazaniu Wykonawcy, to 
Wykonawca zobowiązuje się do zrekompensowania Inwestorowi samego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia oraz wszelkich kosztów w związku z tym poniesionych pod warunkiem 
zawiadomienia Wykonawcy o zgłoszonych roszczeniach i umożliwienia podjęcia wszystkich 
dostępnych środków prawnych w celu obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy 
netto, o której mowa w §11, ust. 1), na dowód czego przedstawia kopię polisy 
ubezpieczeniowej (załącznik nr 6 do Umowy) i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego 
ubezpieczenia na cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada 
ubezpieczenie BUDOWY/MONTAŻU od wszystkich ryzyk.  

6. W razie powstania szkody w mieniu Inwestora lub na osobie, związanej z Inwestorem przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, za którą odpowiedzialny będzie Wykonawca, Inwestor może 
zatrzymać całość lub część wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości kwoty odpowiadającej 
szacunkowej wartości szkody, przyjętej przez Inwestora do czasu wyjaśnienia okoliczności 
szkody i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. 

 
§ 14 

Nadzór robót 
1. Inwestor ustanowił Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w osobie ……………………………………... 
2. Inwestor według swego uznania powoła innych inspektorów nadzoru inwestorskiego dla 

różnych branż. Postanowienia niniejszej Umowy odnoszące się do Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego odnoszą się zarówno do Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, jak również do 
innych inspektorów, o ile w treści postanowień nie zaznaczono wyraźnie inaczej.  
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3. Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i 
zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonywania Przedmiotu robót budowlanych, które 
Wykonawca winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Inwestora oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o podjętych działaniach. 

4. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego wskazanego przez 
Inwestora należy:  

1) reprezentowanie Inwestora przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
Przedmiotu robót budowlanych z projektami i decyzjami administracyjnymi, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 
przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział  
w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego Przedmiotu robót 
budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także, 
na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń wykonanych robót budowlanych.  

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazany przez Inwestora ma prawo:  
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych, a także 
wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

6. Dokonane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie Umowy 
zatwierdzenia, uzgodnienia, przeglądy, kontrole lub odbiory nie zwalniają Wykonawcy z 
żadnego jego zobowiązania wynikającego z Umowy czy przepisów prawa, lub z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności. 

§ 15 
Odbiór robót 

1. Odbiór robót (częściowy lub końcowy) ma na celu sprawdzenie zgodności wykonania 
Przedmiotu robót budowlanych z Umową. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru 
Wykonawca ma obowiązek wykonania na swój koszt przewidzianych w przepisach prawa lub 
Umowie sprawdzeń, skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania 
oceny prawidłowości wykonania Przedmiotu robót budowlanych lub jego części oraz 
dołączenia niezbędnych atestów, certyfikatów itp. Strony uzgadniają, że odbiory częściowe 
będą dokonywane jedynie w celu okresowej weryfikacji technicznej prawidłowości ich 
wykonania oraz ustalenia ich stanu zaawansowania dla celów rozliczeniowych. Wykonawca 
jest zobowiązany do utrzymywania całości robót oraz ponosi ryzyko ich uszkodzenia lub 
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zniszczenia aż do odbioru końcowego robót, niezależnie od dokonanych wcześniej odbiorów 
częściowych. 

2. Inwestor będzie dokonywał następujących rodzajów odbiorów przez osoby wymienione w 
§14, ust. 1: 

1) robót zanikających lub podlegających zakryciu nie później niż 3 dni robocze od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru wpisanej do dziennika budowy przez kierownika 
budowy oraz zgłoszenia Inwestorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. Odbiór będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy; 

2) pozostałych elementów robót, opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
jako podlegające odbiorom częściowym, nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia 
gotowości odbioru robót wpisanej do dziennika budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzonej wpisem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgłoszonej 
Inwestorowi przez Wykonawcę w drodze pisemnej. Dokumentem potwierdzającym 
dokonanie odbioru częściowego robót jest protokół odbioru częściowego podpisany 
przez Inwestora i Wykonawcę. Odbiory częściowe robót będą odbywały się raz na dwa 
miesiące po zakończeniu poszczególnych Etapów określonych w Harmonogramie 
rzeczowym; dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy w jakiejkolwiek 
części z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Przedmiotu robót budowlanych; 

3) odbioru końcowego robót, dokonanego po zakończeniu przez Wykonawcę 
wykonywania wszelkich robót w zakresie umożliwiającym przystąpienie do 
użytkowania obiektów, w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia 
Inwestora przez Wykonawcę, o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
Zakończeniem odbioru jest podpisanie protokołu odbioru końcowego przez obie 
Strony.  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego jest zobowiązany 
do przedstawienia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o jej 
kompletności, prawidłowości, w skład której będą wchodzić m.in. następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z 
projektem budowlanym, warunkami decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 
pozwoleniu na budowę oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy oraz 
przyległych do niego dróg, obiektów, budynków lub miejsc, z których korzystał 
Wykonawca i pozostawieniu go w czystości i bez uszczerbku dla ich funkcjonalności; 
uporządkowaniu przyległych działek, terenów koniecznych do zapewnienia 
właściwego użytkowania placu budowy, związanych z działalnością Wykonawcy w 
ramach Umowy, 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych do placu budowy, 
4) protokoły badań, pomiarów, sprawdzeń i ekspertyz, 
5) protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz wynikających z 

uzgodnień branżowych, 
6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w zakresie wymaganym do dokonania 

wpisów do rejestru gruntów i budynków, 
7) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, 

potwierdzone przez kierownika budowy, inspektorów nadzoru oraz projektanta wraz 
ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

8) instrukcje bezpieczeństwa ppoż. obiektów, 
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9) instrukcję użytkowania i eksploatacji obiektów - instrukcje obsługi wszelkich systemów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania obiektów 
wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych, 
wraz z kartami gwarancyjnym producentów ww. systemów i urządzeń,  

10) świadectwo energetyczne budynku, 
11) dokumentację fotograficzną. 

4. Po dokonaniu odbioru końcowego Wykonawca przedstawi gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową należytego usunięcia wad i usterek, zgodnie z postanowieniem § 20 
niniejszej Umowy. 

5. W przypadku, gdy roboty o których mowa w ust. 2 pkt 1) nie zostaną zgłoszone do odbioru 
przez kierownika budowy i nie zostaną odebrane przez Inwestora, Wykonawca może być 
zobowiązany do umożliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót 
poprzez np. odkrycie tych robót lub wykonania otworów umożliwiających to sprawdzenie. 
Jeżeli Inspektorzy Nadzoru potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu sprzed ich odkrycia. Jeśli 
Inspektorzy Nadzoru stwierdzą, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do 
ponownego ich wykonania w sposób należyty. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne 
wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach 
ryczałtowego Wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru w szczególności z powodu niezakończenia robót, zastosowania niezgodnego z 
Umową materiału, niewłaściwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych prób i 
sprawdzeń, a także braku dokumentacji, Inwestor może odmówić dokonania odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki: 
1) nadające się do usunięcia i nie wpływające na możliwość korzystania z wykonanych 

robót zgodnie z przeznaczeniem – Inwestor może dokonać odbioru, wyznaczając 
jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia stwierdzonych wad lub 
usterek; po usunięciu wad lub usterek, procedura odbioru określona w niniejszym 
paragrafie znajduje odpowiednie zastosowanie, aż do uzyskania pełnej akceptacji 
zrealizowanych robót, 

2) nie nadające się do usunięcia i nie uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie - 
Inwestor może dokonać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

3) nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – Inwestor 
może odstąpić od Umowy zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych 
oraz do domagania się naprawienia szkody. 

8. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu nowy 
termin zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 
niniejszego paragrafu, co nie wyłącza uprawnień Inwestora wynikających z opóźnienia w 
wykonywaniu robót przez Wykonawcę, w tym do naliczania kar umownych i dochodzenia 
roszczeń odszkodowawczych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich stwierdzonych w trakcie odbiorów wad i 
usterek na swoje ryzyko i swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

10. Jeśli Wykonawca odmawia usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbiorów lub opóźnia się z 
ich usunięciem o co najmniej 7 dni, Inwestor jest uprawniony do powierzenia innemu 
podmiotowi usunięcia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania 
dodatkowego upoważnienia. 
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§ 16 
Rękojmia za wady 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Inwestora z tytułu rękojmi za wszelkie wady 
fizyczne i prawne, w szczególności takie wady, które zmniejszają wartość lub użyteczność 
Przedmiotu robót budowlanych, bądź w jakikolwiek inny sposób uchybiają Dokumentacji 
Projektowej.  

2. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego Przedmiotu robót 
budowlanych i wynosi 36 miesięcy.  

3. O wykryciu wady Inwestor lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bezzwłocznie zawiadomi 
Wykonawcę na piśmie podając termin i miejsce oględzin. Istniejące wady stwierdza się 
protokolarnie. Wykonawca bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni 
roboczych, skontaktuje się z Inwestorem celem ustalenia terminu oględzin; oględziny nie mogą 
mieć miejsca później, niż w 7 (siódmym) dniu od dnia zawiadomienia Wykonawcy.  

4. Inwestor z tytułu rękojmi może:  
1) żądać od Wykonawcy usunięcia wady, bez względu na to, czy wada jest istotna, czy 

nieistotna; wszelkie wady robót budowlanych  będą usuwane w terminie 
wyznaczonym przez Inwestora z uwzględnieniem wymagań technologicznych, nie 
krótszym niż 14 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, 

lub  
2) żądać obniżenia Wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wada jest nieistotna, zaś 

Wykonawca odmawia jej usunięcia,  
lub 

3) powierzyć innemu podmiotowi usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
konieczności uzyskiwania dodatkowego upoważnienia, jeśli Wykonawca odmawia jej 
usunięcia lub opóźnia się z jej usunięciem o co najmniej 7 dni, zarówno w przypadku 
wad istotnych i nieistotnych,  

lub  
4) odstąpić od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy wada jest istotna, zaś Wykonawca 

odmawia usunięcia wady. 
5. Inwestor wybiera, które z przysługujących mu uprawnień wykorzysta. 
6. Okres rękojmi ulega automatycznemu przedłużeniu o okres usuwania wady liczony od daty 

zgłoszenia wady przez Inwestora do dnia potwierdzenia jej usunięcia. 
 

§ 17 
Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Inwestor może korzystać z uprawnień gwarancyjnych.  

 
§ 18 

Gwarancja  
1. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu robót budowlanych 

Wykonawca udzieli Inwestorowi gwarancji na: 
1) należyte wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych niniejszą Umową – na 

okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; 
2) jakość materiałów użytych do wykonania Przedmiotu robót budowlanych oraz 

zainstalowanych przez Wykonawcę urządzeń na okres 36 miesięcy, licząc od dnia 
odbioru końcowego. 

2. Udzielenie gwarancji, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostanie dokonane na koszt 
Wykonawcy.  
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3. Inwestor z tytułu gwarancji może żądać usunięcia wady, powstałej z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, jeżeli ujawniła się 
ona w czasie trwania gwarancji.  

 
§ 19 

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Inwestor może żądać naprawienia 
szkody z powodu istnienia wady. 

2. Inwestor ma prawo cedować na osoby trzecie wszelkie, przysługujące mu z tytułu rękojmi lub 
gwarancji, prawa i roszczenia. 

 
§ 20 

Zabezpieczenie umowy 
1. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy (zwanej dalej „Zabezpieczeniem Wykonania”) w wysokości 2,5 % 
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie Wykonania w formie gwarancji zostanie wystawione zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zapewni, aby zobowiązania wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne 
oraz aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji 
Inwestora do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione,  Ponadto Wykonawca zapewni, 
aby kwoty objęte tym Zabezpieczeniem płatne były na rzecz Inwestora na jego pierwsze 
żądanie, na podstawie oświadczenia Inwestora o ziszczeniu się warunków uprawniających go 
do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Inwestora dodatkowych 
dokumentów. 

4. Inwestor nie zgłosi żadnego żądania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjątkiem 
poniższych przypadków: 

1) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, na 30 dni 
przed upływem jego ważności lub niedostarczenie przed tym terminem 
Zabezpieczenia Wykonania na okres i w wysokości wskazanej w ostatnim ustępie 
poniżej, 

2) niezapłacenia przez Wykonawcę Inwestorowi jakiejkolwiek kwoty należnej 
Inwestorowi zgodnie z Umową lub powszechnie obowiązującym prawem, 

3) nienaprawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek wady lub usterki w terminie 
wyznaczonym zgodnie z Umową. 

5. Wykonawca dostarczy Zabezpieczenie Wykonania i będzie utrzymywał w wysokości określonej 
w ust. 1 powyżej na okres do upływu 15 dni od zakończenia najdłuższego okresu rękojmi.  

 
§ 21 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Inwestorowi kary umownej z tytułu: 

1) opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w usunięciu stwierdzonych wad 
w wysokości 0,1% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wyznaczonych zgodnie z 
§ 15 ust. 7 pkt 1) lub § 16 ust. 4 pkt 1). niniejszej Umowy,  

2) naruszenia terminu, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej Umowy, tj. terminu 
zakończenia i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu robót 
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budowlanych, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

2. W przypadku zaistnienia po którejkolwiek ze Stron przesłanek uzasadniających odstąpienie od 
umowy przez drugą Stronę, Strona odstępująca może zażądać zapłaty kary umownej w 
wysokości 10% Wynagrodzenia Wykonawcy, należnego za wykonanie całości Przedmiotu 
robót budowlanych.  

3. Jeśli wystąpiło kilka naruszeń uzasadniających odpowiedzialność z tytułu kar umownych, to 
mogą być one naliczanie i dochodzone kumulatywnie, jednakże kary umowne nigdy nie mogą 
w sumie przekroczyć 15% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 13 ust. 1 
niniejszej Umowy. 

4. Obie Strony Umowy mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wartość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

 
§ 22 

Siła wyższa 
1. Niewypełnienie, przez którąkolwiek ze Stron, któregokolwiek z obowiązków, wynikających z 

Umowy nie stanowi naruszenia jej postanowień, o ile taka niemożność wynikła ze zdarzenia 
Siły wyższej, pod warunkiem, że Strona na którą miało to zdarzenie wpływ podjęła wszelkie 
możliwe kroki prewencyjne, wykazała należytą dbałość oraz wprowadziła możliwe środki 
zastępcze, dążąc do zrealizowania warunków i postanowień Umowy. 

2. Do Siły wyższej nie zalicza się w szczególności: 
1) zdarzenia zawinionego przez Stronę lub przez osobę trzecią, za którą Strona 

odpowiada albo przez podmiot stowarzyszony, zależny lub dominujący  
w stosunku do Strony, 

2) braku środków finansowych, 
3) strajku, z wyłączeniem strajku o charakterze ogólnokrajowym. 

3. Wystąpienie Siły wyższej zawiesza wykonanie zobowiązań, wynikających z Umowy,  
na czas działania Siły wyższej, nie zwalnia jednak Stron z wykonania pozostałych postanowień 
Umowy, o ile wystąpienie Siły wyższej nie spowodowało niemożliwości ich wykonania. Okres, 
w którym Strona miała – zgodnie z niniejszą Umową – wykonać zobowiązania wynikające z 
Umowy, ulega przedłużeniu o okres, w którym, wskutek Siły wyższej, Strona nie była w stanie 
wykonać spoczywających na niej obowiązków. 

4. Strona, na której wywiązanie się z Umowy ma wpływ Siła wyższa, powiadomi niezwłocznie 
drugą Stronę o charakterze okoliczności Siły wyższej oraz przewidywanym okresie jej trwania, 
jak również o ustaniu okoliczności Siły wyższej wraz z przedstawieniem odpowiednich 
dowodów. 

 
§ 23 

Odstąpienie od umowy 
1. Inwestor może odstąpić od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy: 

1) nastąpi likwidacja lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
2) Wykonawca przerwał realizację robót budowlanych i nie realizuje ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 14 dni roboczych,  
3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo 

dodatkowego wezwania ze strony Inwestora, 
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4) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo wezwania go przez 
Inwestora do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie nie dłuższym, niż 7 dni  
roboczych  

5) Wykonawca daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiemukolwiek 
przedstawicielowi Inwestora lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, jakąkolwiek 
korzyść materialną, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz lub inne 
świadczenie jako zachętę lub nagrodę: 

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od działania związanego z 
realizacją Umowy lub 

b) za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności lub 
nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z realizacją Umowy,  

6) Wykonawca opóźnia się w stosunku do Harmonogramu robót z wykonaniem robót o 
więcej, niż 30 dni kalendarzowych,  

7) w przypadku nie przedstawienia Inwestorowi Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z § 
20 ust. 1 niniejszej Umowy,  

8) w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 4 pkt 4 niniejszej Umowy.  
2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w sytuacji, gdy Inwestor jest w 

opóźnieniu z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia Wykonawcy o więcej, niż 7 dni 
roboczych i nie dokonuje zapłaty należnych należności w wyznaczonym przez Wykonawcę 
terminie dodatkowym, nie krótszym niż 7 dni.  

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z 
podaniem przyczyny odstąpienia, w terminie 14 dni od dnia ujawnienia się wskazanych 
przyczyn. Przed wykonaniem prawa odstąpienia Strona, która zamierza odstąpić od niniejszej 
Umowy musi na piśmie wezwać drugą Stronę do usunięcia naruszenia zgodnie z 
postanowieniami niniejszej Umowy. 

4. W przypadku dokonania odstąpienia od niniejszej Umowy Strony dokonają rozliczenia robót 
budowlanych wykonanych do dnia odstąpienia wg odrębnie uzgodnionego mechanizmu. Jeśli 
Strony nie porozumieją się odnośnie sposobu rozliczenia robót budowlanych wykonanych do 
dnia odstąpienia, to wówczas rozliczenie Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
proporcjonalne do stanu ich zaawansowania z uwzględnieniem materiałów i urządzeń 
zakupionych przed dokonaniem odstąpienia w celu realizacji Przedmiotu robót budowlanych, 
które spełniają wymagania określone w niniejszej Umowie i których Wykonawca nie jest w 
stanie wykorzystać w ramach innych inwestycji (Wykonawca w takim przypadku zobowiązany 
jest przekazać odpłatnie wskazane materiały lub urządzenia Inwestorowi).  

5. Inwestor jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od  daty jej 
zwarcia. 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy w mocy pozostaną postanowienia dotyczące 
kar umownych zastrzeżonych na wypadek odstąpienia, poufności. 

 
§ 24 

Informacje poufne 
1. Strony uznają, że w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, każda ze Stron może ujawnić 

drugiej Stronie swoje informacje poufne. Strona otrzymująca jakąkolwiek informację poufną 
zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru tejże informacji poufnej oraz do nie 
korzystania z takiej informacji poufnej dla celów innych niż cel, dla którego została ona 
pierwotnie przekazana Stronie otrzymującej, jak też do nieujawniania takiej informacji poufnej 
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osobie trzeciej. Żadna ze stron nie ujawni informacji poufnej drugiej Strony swoim 
pracownikom oraz przedstawicielom za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne (zasada 
wiedzy koniecznej).  

2. Informacje poufne, o których mowa w ust. 1 powyżej oznaczają wszelkie informacje dotyczące 
jednej ze Stron ujawnione drugiej Stronie w związku z niniejszą Umową oraz Przedmiotem 
robót budowlanych, które są oznaczone jako poufne.  

3. Strony uznają i uzgadniają, że każda ze Stron może ujawnić informację poufną: jeżeli jest to 
wymagane przepisami prawa, członkom swoich władz, pracownikom, doradcom prawnym, 
księgowym oraz innym doradcom, którzy związani są obowiązkiem poufności oraz zgodnie z 
zasadą wiedzy koniecznej, inwestorom oraz partnerom wspólnego przedsięwzięcia, którzy 
związani są obowiązkiem poufności oraz zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej lub w związku ze 
sporem lub sporem sądowym miedzy Stronami, w którym występuje taka informacja poufna 
przy czym każda ze Stron będzie dążyć do ograniczenia zakresu ujawnienia informacji poufnej 
na tej podstawie oraz do zapewnienia w najwyższym możliwym stopniu zastosowania 
zabezpieczeń przewidzianych prawem. 

4. W przypadku, gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji poufnej zgodnie z 
wymaganiami prawa, taka Strona, o ile praktycznie będzie to możliwe, przed takim 
ujawnieniem, doręczy drugiej Stronie zawiadomienie o fakcie takiego ujawnienia. Strona taka 
zobowiązuje się również, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo, do doręczenia 
drugiej Stronie, przed każdym przypadkiem ujawnienia, kopii jakichkolwiek informacji lub 
dokumentów, które zamierza ujawnić (oraz, jeżeli znajduje to zastosowanie, tekst dokumentu 
ujawniającego), jak również do współpracy z drugą Stroną w zakresie, w którym będzie ona 
chciała ograniczyć takie ujawnienie.  
 

§ 25 
Postanowienia końcowe 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie 
powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień niniejszej Umowy. W 
przypadku nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy 
Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze, celem zastąpienia nieważnego lub 
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym ważnym postanowieniem, mającym 
podobne, lecz w żadnym razie nie gorsze, konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie 
spowoduje to zmiany istotnych warunków niniejszej Umowy, a bezwzględnie obowiązujące 
przepisy, które znajdują zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, 
nie stanowią inaczej. 

2. Niewykonanie przez Stronę jakiegokolwiek uprawnienia lub roszczenia przysługującego tej 
Stronie na mocy niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego lub jakiegokolwiek innego 
uprawnienia lub roszczenia. 

3. Żadna ze Stron nie może bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony przenieść  
na osobę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, chyba że 
niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej. Forma pisemna dla wyrażenia zgody wymagana jest 
pod rygorem nieważności.  

4. Zobowiązania Stron określone w niniejszej Umowie są ważne, a postanowienia niniejszej 
Umowy stosowane również w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron lub Spółka ulegną 
przekształceniu w inną osobę prawną bądź też ulegną połączeniu z innym podmiotem. 

5. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia przewidziane niniejszą Umową winny być sporządzane 
na piśmie, pod rygorem nieważności i doręczone za potwierdzeniem odbioru właściwej 
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Stronie, przez posłańca, pocztą kurierską lub listem poleconym na właściwy adres Strony 
wskazany w komparycji niniejszej Umowy.  

6. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie adresu wskazanego w komparycji niniejszej 
Umowy z wykorzystaniem jednego ze sposobów opisanych w ust. 5 powyżej; w przeciwnym 
wypadku zawiadomienia lub oświadczenia dokonane na dotychczasowy adres Strony uważane 
będą za skutecznie doręczone. 

7. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia, odstąpienia od niniejszej Umowy wymagają 
dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Niniejsza Umowa jest jedynym porozumieniem Stron w zakresie przez nią regulowanym i 
zastępuje ewentualne wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub zobowiązania Stron 
zawarte lub zaciągnięte przed podpisaniem niniejszej Umowy, a dotyczące przedmiotu 
niniejszej Umowy. W związku z czym tracą moc wszelkie dotychczasowe ustalenia dokonane i 
udokumentowane przez Strony, które regulują w sposób odmienny warunki wykonania 
Przedmiotu robót budowlanych oraz wzajemne zobowiązania Stron, aniżeli czyni to niniejsza 
Umowa.  

9. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i w zgodzie z nim powinna być interpretowana.  
10. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Umowy, w tym dotyczące jej naruszenia, 

odstąpienia, interpretacji lub nieważności, w przypadku niemożności ich polubownego 
załatwienia, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Inwestora.  

11. Niniejsza Umowa została sporządzona i podpisana w 4 egzemplarzach po dwa dla każdej ze 
Stron. 

12. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 
1)  Oferta Wykonawcy  
2)  Dokumentacja Projektowa 
3)  Decyzja o Pozwoleniu na Budowę 
4)  Harmonogram robót (rzeczowo – finansowy) 
5)  Wzór gwarancji na Zabezpieczenie Wykonania.  
6)  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy  
7)  Kosztorys szczegółowy (uzupełniony przed rozpoczęciem robót)  

 
 

PODPISY 
 

 ____________________________ ____________________________ 
 INWESTOR WYKONAWCA 

 
 


