
 1 

 

Zaproszenie do składania Ofert 

na wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji wod-kan, gazowych, c.o., 
elektrycznych, wyprowadzeniu  kominów spalinowych ponad dach w lokalu nr 7 w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gdańsku przy ul. Królikarnia 14.  

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Motława Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Królikarnia 13, NIP 583-26-77-715, KRS 0000090406, zaprasza do złożenia oferty na 
wykonanie robót polegających na wykonaniu instalacji wod-kan, gazowych, c.o., 
elektrycznych, wyprowadzeniu  kominów spalinowych ponad dach w lokalu nr 7 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Gdańsku przy ul. Królikarnia 14. 
 
I.  Przedmiot Zamówienia 

Szczegółowy zakres prac opisany został w projekcie umowy załączonym do zaproszenia 

II. Warunki Oferty  
Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszego Zaproszenia do 
składania Ofert. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku podpisania Oferty przez 
pełnomocnika do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo z podpisami notarialnie 
poświadczonymi.  
 
III. Miejsce i termin składania Ofert: 

1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Motława spółka z o.o. Gdańsk ul. Królikarnia 13 w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.10.2015 r. do godz. 11:00 (liczy się data i 
godzina wpływu do Zamawiającego) 
Oferta wraz z załącznikami powinna zostać umieszczona w kopercie. Koperta ta 
powinna zostać zamknięta i oznaczona wyłącznie: 
- firmą (nazwiskiem) i adresem wykonawcy, 
- oznakowaniem: „Lokal nr 7 Królikarnia 14”. 

2. Oferty złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.  
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert w celu umożliwienia 

Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych Ofertach otrzymanych od 
Zamawiającego wyjaśnień, albo uzupełnień dotyczących przedmiotu zamówienia. 

4. Przedłużenie terminu składania Ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 
5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z wykorzystaniem materiałów własnych.  

 
IV. Warunki Zamawiaj ącego  

1. Prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień w 
zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem do 
składania Ofert. Na potwierdzenie warunku należy złożyć odpis właściwego rejestru 
Wykonawcy. 

2. Wykaz wykonanych robót zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania Ofert 
wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub referencjami wskazującymi, że roboty zostały 
wykonane należycie. 
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V. Kryteria oceny Ofert i ich znaczenia 
          Cena   - 100%  
 
VI. Unieważnienie postępowania, Niedokonanie wyboru oferty, odrzucenie oferty 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie postępowania, nie 
później niż do dnia wyboru Wykonawcy 

2. Zamawiający może odstąpić od dokonania wyboru oferty.  
3. Zamawiający odrzuci ofertę, która wpłynęła po terminie zakreślonym do składania 

ofert, lub oferta zawiera inne braki formalne 
 

VII. Środki ochrony prawnej  
Od czynności Zamawiającego w postępowaniu nie przysługuje odwołanie. 
 
VIII. Zawarcie Umowy  

1. Zamawiający zawiera umowę w terminie maksymalnie 3 dni od dnia zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 
IX. Uwagi dodatkowe: 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia max 5 tygodni licząc od dnia przekazania 

frontu robót. 
3. Zaproszenie do składania ofert zostaje zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego www.tbsmotlawa.pl  
4. Informacje o wyborze Wykonawcy, o unieważnieniu postępowania, o niedokonaniu 

wyboru oferty, o odrzuceniu oferty zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wyborze jego oferty w formie pisemnej. 
6. Wszelkich informacji udziela Krzysztof Łangowski tel. 58 320 37 48 e-mail 

kl@tbsmotlawa.pl.  
 

Załączniki:  
1. Załącznik Nr 1 – Wzór oferty  
2. Załącznik Nr 2 - Wzór Umowy wraz z załącznikiem nr 1 (Taryfikator kar umownych) 

                            i nr 2 (Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi   
                                       Podwykonawcami).  

3. Załącznik Nr 3 – Przedmiar robót 
4. Załącznik Nr 4 – Wstępny harmonogram robót 
5. Załącznik Nr 5 - Doświadczenie zawodowe 
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Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert 

 
........................ dnia..................... 

 
 

 
........................................... 
nazwa i adres (pieczątka firmowa) 
adres e-mail:…………………… 
NIP ……………………………. 
Nr Rejestru ……………………. 
PESEL ………………………………………………. 
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)  

Adres zamieszkania ………………………………… 
(dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)  

 
Wykonawcy/Wykonawców** 
 
 

     OFERTA  
                                                                         A d r e s a t: 

 
                                                                 Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

                                                                                             „Motława” Spółka z o.o. 
                                                                                    80-744 Gdańsk ul. Królikarnia 13 
                                                                    
                                    

W nawiązaniu do Zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót polegających na 

wykonaniu instalacji wod-kan, gazowych, c.o., elektrycznych, wyprowadzeniu  kominów 

spalinowych ponad dach w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym 

w Gdańsku przy ul. Królikarnia 14. 

 
 
1) Oferujemy wykonanie Przedmiotu Zamówienia określonego w Zaproszeniu do składania 

Ofert w tym załączonej dokumentacji projektowej, zgodnie z kosztorysem ofertowym 

stanowiącym załącznik do niniejszej Oferty za wynagrodzenie ryczałtowe: 

 
wartość netto 
............................................................................................................................................. zł, 
 

(słownie złotych netto: 

................................................................................................................................),  
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podatek VAT w kwocie: ………………………. zł 

 
wartość brutto: ..............................................zł 

słownie złotych brutto:    

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

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

........... 

 
2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie …………..(max 5) tygodni 
licząc od dnia przekazania frontu robót. 
 
3) Udzielamy  ………..…… (min 3 lat) letniego okresu gwarancyjnego i rękojmi, licząc od 
dnia następnego po dniu odbioru technicznego przedmiotu zamówienia  (bez wykrycia wad lub 
usterek)  
 
4)  Jesteśmy firmą, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia co pozwoli nam w 
momencie uzyskania zamówienia, na jego zrealizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
5) Informujemy, że zapoznaliśmy się z dokumentami, w tym z projektem Umowy. Do 
dokumentów w tym „Zaproszeniu do składania Ofert”, prrojektu Umowy nie wnosimy zastrzeżeń 
i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy w przypadku wyboru naszej Oferty.  

 
6) Upewniliśmy się, co do prawidłowości i kompletności naszej Oferty stawek i cen 
wymienionych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 pokrywa 
wszystkie nasze zobowiązania wynikające z zamówienia (włączając w to zobowiązania związane 
z dostawą dóbr, materiałów i robót związanych z zamówieniem), a także wszystko, co może być 
konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
„Zaproszeniem do składania Ofert”, dokumentacją projektową oraz prawem budowlanym wraz z 
przepisami wykonawczymi. 

 
7) Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami / z udziałem podwykonawców.* 
Wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza zlecić osobie trzeciej 

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

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

8) Oświadczamy, że  

• w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną, 
• uważamy się za związanych Ofertą, a w przypadku wyboru naszej Oferty zobowiązujemy się 

do podpisania Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

 

* niepotrzebne należy wykreślić 
**dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
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Załącznikami do niniejszej Oferty są: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert,  

b) kosztorys ofertowy; 
c) wykaz wykonanych robót zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania Ofert 

wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub referencjami wskazującymi, że roboty zostały 
wykonane należycie. 

d) wstępny harmonogram robót 
e) *  pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy 

 
 
 

.................................................................................. 
 (Data, podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)            
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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE   

 
zawarta w dniu …….2015 r. w Gdańsku pomiędzy Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego „MOTŁAWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królikarnia 13, 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090406, NIP 583-26-77-715, 
REGON 192043457, kapitał zakładowy 99 192 000,00zł 
zwanym w dalszym tekście Umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Prezesa Zarządu – Tadeusza Mękala 
a 
a  
Firmą…………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ………….. przy ul. …………………, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS/ CEIDG/ inny Rejestr  ……………., NIP …………………….……, 
REGON ………………………………….., kapitał zakładowy …………………..………..zł 
PESEL ……………………………. miejsce zamieszkania  ………………………………… 
(dla Wykonawców będących osobami fizycznymi ) 

zwanym w dalszym tekście Umowy Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
……………………………………  - …………………………………………………………. 
……………………………………  - …………………………………………………………. 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w trybie 
konkurencyjnym, została zawarta Umowa o treści następującej: 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na 
wykonaniu instalacji wod-kan, gazowych, c.o., elektrycznych, wyprowadzeniu  kominów 
spalinowych ponad dach w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym 
w Gdańsku przy ul. Królikarnia 14. 
 
UWAGA:  
- budynek mieszkalny przy ul. Królikarnia 14 znajduje się w obrębie ochrony 
konserwatorskiej i jest zamieszkały 
 
2.Przedmiot zamówienia m. in. obejmuje: 
2.1. Przedpokój 
– demontaż wykładziny PCV  i listew przypodłogowych, 
– demontaż płyt pilśniowych twardych 
– rozebranie wszystkich okładzin ściennych i sufitowych, 
– demontaż wszelkich elementów dotychczasowej aranżacji mieszkania bez względu na 

rodzaj zastosowanego materiału i konstrukcji wsporczej, 
– czyszczenie powierzchni ścian i sufitu, 
– szpachlowanie ścian i sufitu po uprzednim gruntowaniu (jeśli to konieczne),  
– gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, 
– ułożenie płyt OSB # 2x10mm, 
– ułożenie  wykładziny PCV (warstwa ścieralna gr. min. 0,2 mm), 
– naprawa oraz malowanie stolarki drzwiowej. 
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2.2. Pokój mały 
– rozebranie pieca kaflowego z odzyskiem materiału, skucie fundamentu pod piec kaflowy 

i utylizacja gruzu, 
– regulacja i naprawa stolarki okiennej , 
– szpachlowanie i malowanie stolarki okiennej, 
– zamurowanie otworów w ścianie między pokojami, 
– uzupełnienie tynków 
– demontaż wykładziny dywanowej , 
– demontaż płyt pilśniowych twardych, 
– naprawa i uzupełnienie  podłogi drewnianej, 
– demontaż wszelkich elementów dotychczasowej aranżacji mieszkania bez względu na 

rodzaj zastosowanego materiału i konstrukcji wsporczej, 
– rozebranie wszystkich okładzin ściennych i sufitowych, 
– czyszczenie powierzchni ścian i sufitu, 
– szpachlowanie ścian i sufitu, po uprzednim gruntowaniu (jeśli to konieczne), 
– gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, 
– ułożenie płyt OSB # 2x10mm, 
– ułożenie paneli podłogowych (gr. min. 8 mm, klasa ścieralności AC4), 
– montaż listew przypodłogowych, 
– naprawa oraz malowanie stolarki drzwiowej. 
 
2.3. Pokój duży 
– zamurowanie wnęk podokiennych, 
– uzupełnienie tynków 
– regulacja stolarki okiennej i balkonowej z PVC 
– demontaż wykładziny  dywanowej , 
– demontaż płyt pilśniowych twardych, 
– naprawa i uzupełnienie podłogi drewnianej, 
– demontaż wszelkich elementów dotychczasowej aranżacji mieszkania bez względu na 

rodzaj zastosowanego materiału i konstrukcji wsporczej, 
– rozebranie wszystkich okładzin ściennych i sufitowych, 
– czyszczenie powierzchni ścian i sufitu 
– szpachlowanie ścian i sufitu po uprzednim gruntowaniu (jeśli to konieczne),  
– gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, 
– ułożenie płyt OSB # 2x10mm, 
– ułożenie paneli podłogowych (gr. min. 8 mm, klasa ścieralności AC4), 
– montaż listew przypodłogowych. 
 
2.4.    Kuchnia 
– regulacja i naprawa stolarki okiennej , 
– szpachlowanie i malowanie stolarki okiennej, 
– demontaż wykładziny PCV, 
– demontaż płyt pilśniowych twardych, 
– naprawa i uzupełnienie podłogi, 
– demontaż wszelkich elementów dotychczasowej aranżacji mieszkania bez względu na 

rodzaj zastosowanego materiału i konstrukcji wsporczej, 
– rozebranie wszystkich okładzin ściennych i sufitowych, 
– czyszczenie powierzchni ścian i sufitu 
– szpachlowanie ścian i sufitu po uprzednim gruntowaniu (jeśli to konieczne),  
– gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, 
– wykonanie fartucha z płytek ceramicznych na ścianie (do wys. 1,6 m od posadzki) 
– dostawa i montaż armatury ( zlewozmywak , kuchenka gazowa czteropalnikowa, piec 

gazowy dwufunkcyjny, pralka) , 
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– ułożenie płyt OSB # 2x10mm, 
– ułożenie wykładziny PCV (warstwa ścieralna gr. min. 0,2 mm), 
– montaż listew przypodłogowych, 
                     
2.5. Łazienka 
– demontaż drzwi do łazienki wraz z ościeżnicą, 
– demontaż płytek ściennych i podłogowych, 
– naprawa i uzupełnienie podłogi, 
– ułożenie nowych płytek na ścianach (do wys. 2 m od posadzki), 
– ułożenie nowych płytek na posadzce, 
– czyszczenie powierzchni ścian i sufitu 
– szpachlowanie ścian i sufitu po uprzednim gruntowaniu (jeśli to konieczne),  
– gruntowanie i malowanie ścian i sufitu, 
 
2.6. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją 

projektową 
2.7. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji gazowej zgodnie z dokumentacją 

projektową 
2.8. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wod – kan zgodnie z dokumentacją 

projektową, w tym: 
- demontaż istniejącej armatury kuchennej i łazienkowej 
- dostawa i montaż nowej armatury kuchennej i łazienkowej (umywalka, miska 
ustępowa z płuczką, zlewozmywak wraz z szafką, brodzik natryskowy) 
- dostawa i montaż baterii: zmywakowej, umywalkowej, natryskowej 

2.9. demontaż starej i wykonanie nowej instalacji c.o. zgodnie z dokumentacją projektową 
2.10. wykonanie robót w zakresie instalacji wentylacyjnej zgodnie z dokumentacją 

projektową w tym montaż nowych kratek wentylacyjnych 
 
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych.  
4. Przedmiot zamówienia obejmuje kompletne wykonanie robót zgodnie z: 
a) Umową, 
b) Zaproszeniem do składania Ofert, 
c) Dokumentacją projektową, 
d) Ofertą Wykonawcy, 
e) Harmonogramem robót, 
Dokumenty wymienione w  niniejszym ustępie stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
5. Strony ustalają, że zakres prac objętych niniejszą Umową Wykonawca będzie realizował 
osobiście. 

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie …….  tygodni 
(max 5) od dnia udostępnienia frontu robót.  
2. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu przejęcia frontu robót przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, które nastąpi w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej 
Umowy. Przez udostępnienie frontu robót strony rozumieją przekazanie lokalu mieszkalnego 
nr 7 przy ulicy Królikarnia 14 w Gdańsku. 
3. Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego, o każdej groźbie opóźnienia 
wykonania przedmiotu zamówienia spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do 
przyjętego szczegółowego harmonogramu realizacji robót nastąpi, Wykonawca winien 
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powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie, – o 
jaki termin wykonanie robót może ulec przesunięciu. Nie wykonanie tych obowiązków 
pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

WYNAGRODZENIE I PŁATNO ŚCI 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego określa Umowa i obejmuje należności za pełen 
zakres prac objętych Umową, a także za prace wprost nie wymienione, a wchodzące w zakres 
prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Strony zgodnie ustalają, że 
przedmiar robót stanowił pomocnicze narzędzie służące do wyceny Oferty i kosztorysu 
ofertowego.  
3. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi brutto     
(z podatkiem VAT) …...……… zł, (słownie złotych: ………………………………00/100). 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości określonej w ustępie poprzedzającym jest 
ostateczne  i nie podlega zmianie.  
5. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą protokoły wykonanych i zakończonych 
elementów robót oraz protokół odbioru technicznego zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
6. Fakturowaniu podlegają zakończone elementy robót, uzgodnione w szczegółowym 
zatwierdzonym harmonogramie robót, których wykonanie zostało potwierdzone protokołem 
wykonanych i zakończonych elementów robót, lub protokołem odbioru technicznego. 
7. Wykonawca wystawi końcową fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru 
technicznego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanego przez 
Zamawiającego. 
8. Wynagrodzenie częściowe objęte fakturami VAT za wykonane elementy robót nie może 
łącznie przekroczyć 90 % wynagrodzenia umownego.  
9. Końcowa i częściowe faktury VAT będą regulowane w terminie 14 dni, licząc od dnia 
następnego po dniu doręczenia Zamawiającemu prawidłowej pod względem formalnym i 
materialnym faktury VAT z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 12. Warunkiem zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c 
ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
[ustawa], biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych oraz przedstawienie 
oświadczeń, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Zamawiający dopuszcza 
możliwość wcześniejszych niż 14 dni terminów płatności faktur VAT, po podpisaniu przez 
Wykonawcę porozumienia o zapłacie utraconych przez Zamawiającego odsetek z lokat 
bankowych od wypłaconej kwoty.  
10. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie w złotych polskich przelewem bankowym z 
rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 
11. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, na co najmniej trzy dni robocze przed 
wymagalnością płatności faktury VAT:  
a) dowód zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
wraz z rozliczeniem według wzoru który stanowi załącznik nr 2 do Umowy. 
b) oświadczenie, że wszyscy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy otrzymali od 
Wykonawcy lub podwykonawcy kwoty im należne na dzień wymagalności płatności faktury 
VAT Wykonawcy  
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c) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców o zapłaceniu przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień 
wymagalności płatności faktury VAT Wykonawcy  
d) oświadczenie podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o zapłacie należności za 
elementy robót,  których dotyczą faktury VAT Wykonawcy  
e) oświadczenie dalszego podwykonawcy o zapłacie przez podwykonawcę wszystkich 
wymagalnych zobowiązań na dzień wymagalności płatności faktury VAT podwykonawcy 
wobec zatrudnionych swoich dalszych podwykonawców 

12.1. Umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach.  
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa 
w art. 143c ust. 1 Ustawy, biorącym udział w realizacji odebranych elementów robót oraz 
złożenie oświadczeń, o których mowa wyżej. 
12.2. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 12 lit „a” niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane elementy robót,  
- w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystąpienia do podwykonawcy lub dalszych 
podwykonawców z zapytaniem, co do wykonania wobec nich zobowiązania przez 
Wykonawcę, w zakresie zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 
13. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru elementu robót, w którym stwierdzono wady 
lub usterki. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy potwierdzeniu wykonania 
zakończonych elementów robót, płatność 85% wartości elementu robót nastąpi zgodnie z 
terminem określonym w § 3 ust. 9, a 15% wartości elementu robót w ciągu 3 dni roboczych 
licząc od dnia podpisania protokołu z usunięcia wad lub usterek wykrytych podczas 
potwierdzenia wykonania zakończonych elementów robót. Wszelkie wady i usterki winny 
być usunięte przed odbiorem technicznym robót. 
14. Za korzystanie z wody i prądu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę ryczałtową w 
wysokości 600,00 zł z VAT 
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej 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. 
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwi ć 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. 
Zamawiający informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji.  
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  
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19.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
19.2. 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 
19.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

§ 4 

1. Przedmiot Zamówienia musi być wykonany zgodnie z Dokumentacją projektową, Umową 
wraz z załącznikami, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy 
technicznej z zachowaniem szczególnej staranności, normami europejskimi przenoszącymi 
normy polskie.  
2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności, co do rodzaju i zakresu robót 
pomiędzy Umową, a jej załącznikami lub przedmiarami robót o zakresie robót decyduje 
Zamawiający.  

§ 5 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Zamawiający lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, że 
roboty realizowane są w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą Umową, to Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia wad lub usterek. W przypadku, gdy jest to 
niemożliwe, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, który będzie bezwzględnie 
dotrzymany przez Wykonawcę pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z 
winy Wykonawcy. 
2.  Jeżeli Zamawiający w przypadku jak w ust. 1 odstąpi od Umowy, Wykonawcy nie 
przysługuje wynagrodzenie za wadliwie wykonany element przedmiotu zamówienia. 
 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

§ 6 

1. Poza zakresem określonym w § 1 Umowy Wykonawca w ramach uzgodnionego niniejszą 
Umową wynagrodzenia zobowiązany jest także do: 
a) protokolarnego przejęcia i zorganizowania frontu robót,  
b) zapewnienia własnego kierownika robót budowlanych oraz kierowników robót 
elektrycznych i sanitarnych. Kierownicy robót muszą mieć stosowne uprawnienia do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
c) wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza robót, które po zakończeniu zostanie 
przez Wykonawcę zdemontowane. 
d) wykonania własnymi siłami i na własny koszt, a następnie zdemontowania wszystkich 
robót pomocniczych, takich jak: składowiska tymczasowe, elementy zabezpieczające (BHP), 
itp. 
e) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym miejsca poboru energii elektrycznej i wody. 
f) zorganizowania dla własnych potrzeb we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza 
frontu robót zlokalizowanego w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru w 
szczególności sanitariatów, a po zakończeniu realizacji robót zdemontowania i ich  usunięcia. 
Wykonawca nie ma prawa zajmować pomieszczeń zlokalizowanych na terenie obiektu bez 
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zgody Zamawiającego, w przypadku samowolnego zajęcia pomieszczeń Wykonawca 
obciążony zostanie opłatami za bezumowne korzystanie z pomieszczeń/pomieszczenia w 
wysokości dowolnie ustalonej przez Zamawiającego, 
g) ochrony mienia własnego jak i Zamawiającego znajdującego się na terenie realizacji robót 
we własnym zakresie przez cały okres trwania Umowy, 
h) dostarczenia własnym staraniem i na własny koszt urządzeń niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, 
i) bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, gruzu budowlanego, 
urządzeń prowizorycznych itp., na wysypisko miejskie np. w Gdańsku - Szadółkach, oraz 
stałego podstawiania kontenerów na odpady, - zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz 
udokumentowania tych czynności na żądanie Zamawiającego. 
j) opracowania w razie potrzeby dodatkowej dokumentacji projektowej szczegółowych 
rozwiązań technicznych, 
k) zachowania przez przedstawicieli Wykonawcy tajemnicy handlowej nie udzielania bez 
zgody Zamawiającego żadnych informacji związanych z przedmiotem zamówienia osobom 
nieupoważnionym lub postronnym, 
l) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru 
najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem ich odbioru. 
m) przerwania robót, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenia wykonanych 
robót przed ich zniszczeniem na żądanie Inspektora Nadzoru. Zgłoszenie winno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy z podaniem przyczyny tego żądania, 
n) utrzymania w mocy umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności o których mowa w § 13 ust.1 Umowy. 
o) przedłożenia Inspektorowi Nadzoru w stosunku do wskazanych materiałów i wyrobów: 
certyfikatów na znak bezpieczeństwa a do wyrobów nie podlegających obowiązkowej 
certyfikacji, certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
p) przedłożenia dokumentów wydanych przez odpowiednie organy, instytucje 
potwierdzających możliwość eksploatacji zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie 
stosownych badań w ramach wynagrodzenia umownego 
q) usunięcia wszystkich urządzeń tymczasowych i prowizorycznych wykonanych przez 
Wykonawcę,  
r) na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do sprzątnięcia śmieci oraz 
wykonania i naprawy innych zabezpieczeń BHP w terminie określonym przez Inspektora 
Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, 
s) wykonywania robót zgodnie z przyjętym harmonogramem, 
t) wyposażenia pracowników w kamizelki z nazwą firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy i bezwzględnego przestrzegania ich noszenia pod rygorem zakazu 
wstępu na front robót, 
u) prowadzenia dziennika Budowy, 
v) opracowania i przekazania instrukcji obsługi kotła dwufunkcyjnego i kuchenki gazowej, 
w) prowadzenia serwisu kotła dwufunkcyjnego z wbudowaną zamkniętą komorą spalania 
przez okres min. 5 lat, przy czym ostatni przegląd winien być wykonany w ostatnim miesiącu 
okresu gwarancyjnego 
x) spowodowania dokonania odbioru instalacji gazowej wraz z kotłem dwufunkcyjnym, 
odpowietrzenia i nagazowania instalacji gazowej oraz montaż gazomierzy przez Pomorską 
Spółkę Gazownictwa, 
y) wykonania  na swój koszt badania wody i dostarczenia Zamawiającemu pozytywnych 
wyników badań, 
z) prowadzenia robót w sposób nie zakłócający spokoju mieszkańcom budynku z 
zachowaniem ciszy nocnej. 
aa) przedłożenia Inspektorom Nadzoru niezbędnych protokołów sprawdzeń m.in. protokół 
sprawdzeń instalacji elektrycznej, gazowej, opinii kominiarskiej 
bb) dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla mieszkania; 
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cc) dostarczenia inwentaryzacji powykonawczej mieszkania wraz z jego dokumentacją 
rysunkową. 
 
2. Wykonawca odpowiada za roboty objęte Umową, winien je prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP. 
3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przeprowadzenia prób i badań na zgodność 
użytych materiałów lub wykonania robót zgodnie z Umową. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych prób i badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane 
roboty są niezgodne z Umową, to każdorazowo koszty badań obciążą Wykonawcę, zaś, gdy 
wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z Umową, to koszt 
pierwszego zleconego badania pokryje Wykonawca natomiast zlecenie każdych kolejnych 
badań, których wyniki wykażą prawidłowe wykonanie Umowy nie będą obciążać 
Wykonawcę. 
4. Wykonawca złoży oświadczenie kierownika robót budowlanych o przyjęciu przez niego 
obowiązków. 
 

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJ ĄCEGO  

§ 7 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) udostępnienie Wykonawcy frontu robót zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, 
b) zapewnienie sprawowania funkcji Inspektorów Nadzorów branżowych, 
c) dokonywanie odbiorów robót i płatności zgodnie z postanowieniami Umowy. 
d) wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej 

 

WSPÓŁPRACA STRON, SPOSÓB POROZUMIEWANIA  

§ 8 

1. Kierownikiem robót budowlanych z ramienia Wykonawcy jest    
Pan ……………., (upr. budowlane nr.: ………………)  

2. Inspektorem Nadzoru Robót Budowlanych z ramienia Zamawiającego jest 
Pan Marek Cierniak, (upr. budowlane nr: 1874/El/93) 

3. Inspektorem Nadzoru robót sanitarnych z ramienia Zmawiającego jest Pan Jarosław 
Kińczyk (upr. budowlane nr: 5701/Gd/93) 

4. Inspektorem Nadzoru robót elektrycznych z ramienia Zamawiającego jest  
Pan Zbigniew Szczepiński, (upr. budowlane nr.: 2816/Gd/87) 

5. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności o zamiarze zmiany wskazanych w ustępach od 1 do 4 
Kierownika robót budowlanych, Inspektorów Nadzoru, ze wskazaniem nazwiska 
zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz uzasadnieniem zmiany. Zmiana dokonana w 
sposób określony powyżej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy.  

6. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgody itp. dla swej ważności wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Doręczenia będą następowały pod 
niżej wskazanymi adresami: 
- dla Zamawiającego: Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.  
ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk. adres e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl 
- dla Wykonawcy: ………………………………………………. 
Każda ze stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie 
adresu do doręczeń pod rygorem, że doręczenie korespondencji pod adresem jak wyżej 
uznaje się za skuteczne z dniem pierwszego awiza. 
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§ 9 

Niezwłocznie po zawarciu Umowy i udostępnieniu frontu robót Wykonawca zamieści na 
terenie frontu robót tablicę informacyjną oraz tablicę Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia z 
treścią uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru. 
 

PODWYKONAWCY  

§ 10  

1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie zlecać osobie 
trzeciej całości lub części robót, poza przypadkami określonymi w Umowie. 
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę (lub zmiany do niej) o podwykonawstwo jest obowiązany w 
trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 
tej umowy (lub zmian do niej), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  
Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo (lub zmiany do niej) niespełniającej wymagań określonych w Umowie z 
Zamawiającym lub gdy umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 
określony  w ust. 7 niniejszego paragrafu . 
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia jemu umowy o podwykonawstwo 
(lub zmiany do niej)  wraz z częścią dokumentacji dotyczącą robót określonych w umowie 
lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. Naruszenie przez Wykonawcę postanowień niniejszego ustępu upoważnia 
Zamawiającego do odstąpienia od Umowy lub części Umowy bez obowiązku wyznaczania 
dodatkowego terminu do zaniechania naruszeń Umowy.  
2. Przed zawarciem umów o podwykonawstwo Wykonawca podwykonawca i dalszy 
podwykonawca zobowiązani są udzielić wszelkich informacji dotyczących  podwykonawców, 
zaś Zamawiający może zgłosić uzasadniony sprzeciw, co do wyboru konkretnego 
podwykonawcy. Umowa z podwykonawcami musi być zawarta na piśmie pod rygorem 
nieważności. Zawarcie aneksu do umów o podwykonawstwo, o których mowa wyżej wymaga 
zachowania trybu określonego niniejszą Umową. 
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady lub usterki  przez klauzulę 
dotyczącą gwarancji jakości, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 
5. Wykonawca ustali kwotę wynagrodzenia z podwykonawcą lub dalszymi 
podwykonawcami za wykonanie elementów robót nie wyższą niż w Umowie Wykonawcy z 
Zamawiającym za dane elementy roboty.  
6. Wykonawca ustali z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin realizacji 
zamówienia nie dłuższy niż w szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót. 
7. Wykonawca określi z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami termin płatności 
wynagrodzenia krótszy od terminu płatności faktury VAT Wykonawcy wynikającej z 
niniejszej Umowy, przy czym taki aby termin wymagalności zapłaty przypadał na co najmniej 
3 dni robocze przed terminem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa regulacja 
dotyczy także dalszych podwykonawców. 
8. Wykonawca w Umowie z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, zobowiąże 
podwykonawcę do zaopatrzenia wykonujących prace budowlane w kamizelki z oznaczeniem 
firmy podwykonawcy.  
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Pracownicy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców bez kamizelki z oznaczeniem 
firm nie będą dopuszczani do prac.  
9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu wpuszczania na front robót, 
pracowników firm, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo.  
10. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
a) 50,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień opóźnienia, 
b) 5 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany,  
c) 50,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy dzień opóźnienia 
d) 5 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
11. W przypadkach o których mowa w art. 143 b ust. 5 i 8 oraz art. 143d ust.1 pkt 1 i 3 
Ustawy przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo.  
 

HARMONOGRAM  

§ 11 

1. W terminie 5 dni od daty udostępnienia frontu robót Wykonawca ma obowiązek ustalić z 
Zamawiającym harmonogram wykonania zamówienia, z którego powinna wynikać kolejność 
wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. 
2. W przypadku nie uzgodnienia harmonogramu w terminie 9 dni od dnia udostępnienia 
frontu robót Wykonawcy, Zamawiający w każdym czasie ma prawo narzucić swój 
harmonogram a Wykonawca będzie nim związany. 

 

UBEZPIECZENIA  

§ 12 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane aż do dnia przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia, 
o którym mowa w paragrafie 13 niniejszej Umowy. 

§ 13 
1. W wykonaniu zobowiązań wynikających z postanowień § 1 i 6 Umowy, Wykonawca 
winien utrzymać w mocy w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i 
osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów 
mechanicznych a także wynikające z nienależytego wykonania Umowy. 
2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 
3. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 
ubezpieczającej będą obciążały Wykonawcę. 

 

ODBIORY   

§ 14 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w 
Umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
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2. Dla celów rozliczeniowych ustala się potwierdzenie wykonania elementów robót 
protokołami wykonanych zakończonych elementów robót oraz odbiór techniczny po 
wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
3. Odbiór techniczny może również nastąpić w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 3 i      
§ 32 ust. 2 lit. „a” 

§ 15 

1. O wykonaniu elementu robót Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, dokonuje 
wpisu w dzienniku budowy, a w przypadku odbioru technicznego na zakończenie robót 
dodatkowo w drodze pisemnej zawiadamia Zamawiającego. Zakończenie wszystkich robót i 
przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń potwierdzają 
kierownik robót budowlanych i Inspektor Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy.  
2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych 
prób i sprawdzeń (z udziałem gestorów poszczególnych mediów), Inspektor Nadzoru 
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru 
Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, dokonuje wpisu w dzienniku budowy, a w 
przypadku odbioru technicznego na zakończenie robót dodatkowo w drodze pisemnej 
zawiadamia Zamawiającego 
3. Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbiór winien być 
przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. Inspektor Nadzoru 
wyznacza datę potwierdzenia wykonanego elementu robót lub odbioru nie później niż na 7 
dzień od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu elementu robót lub osiągnięciu 
gotowości do odbioru. Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbiór 
techniczny przez Zamawiającego musi być poprzedzony przyjęciem robót przez Wykonawcę 
od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. O wyznaczeniu terminu potwierdzenia 
wykonania elementu robót lub odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia uczestników odbioru. 
4. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Podwykonawców, przy pomocy, których 
wykonał zamówienie będące przedmiotem odbioru, o wyznaczonym terminie odbioru. 
5. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania zakończonych 
elementów robót lub przedmiotu odbioru, a w szczególności zaświadczeń właściwych 
jednostek i organów, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji 
powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. 
6. Protokoły podpisane przez uczestników przeprowadzonych badań i sprawdzeń 
przechowuje Inspektor Nadzoru. 

§ 16 

1. Potwierdzenie wykonania zakończonych elementów robót lub odbioru technicznego 
przedmiotu zamówienia od Wykonawcy dokonuje Inspektor Nadzoru. Wykonawca i 
Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. 
2. W czynnościach potwierdzania wykonania elementu robót lub odbioru poza 
Zamawiającym i Wykonawcą powinni uczestniczyć: 
- inspektorzy nadzoru, 
- kierownicy robót wykonawców i podwykonawców, 
- przedstawiciel jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 
3. Podczas odbioru technicznego robót, Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty, certyfikaty jakości i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie oraz gwarancje jakości na materiały i urządzenia dotychczas wbudowane oraz 
inwentaryzację powykonawczą i świadectwa charakterystyki energetycznej, o których mowa 
w § 6 ust.1 lit. „bb” i „cc”. 
4. Jeżeli w toku potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót zostanie 
stwierdzone, że element robót nie został zakończony lub, nie dostarczono wymaganych 
certyfikatów, atestów, dokumentów odbiorowych Zamawiający może odmówić potwierdzenia 
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wykonania elementu robót. Stwierdzone przy potwierdzaniu wykonania zakończonego 
elementu robót wady lub usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik 
do protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia. 
5. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, lub nie dostarczenia wymaganych certyfikatów, 
atestów, dokumentów odbiorowych Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy 
odbiorze wady lub usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym załącznik do 
protokołu, z podaniem terminu ich usunięcia. 
6. Wady lub usterki Wykonawca usuwa na swój koszt. 
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub okresie rękojmi, wad nie nadających 
się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem − obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do 
utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp., 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie 
z jego przeznaczeniem:  
− odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji, 
− żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
− żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody, wynikłej z 
opóźnienia. 
8. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy 
odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 
niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości, w takim 
wypadku Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu części otrzymanego 
wynagrodzenia w wysokości równej kwocie obniżenia wynagrodzenia 

§ 17 

Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
lub może odebrać roboty wyznaczając jednocześnie termin usunięcia wad. Zamawiający 
wykonuje uprawnienia określone w § 16 ust. 8 niniejszej Umowy.  
b) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w § 16 ust. 
7 i zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy - Taryfikator kar umownych (tabela nr 2 pkt 2). 

§ 18 

1. Jeżeli w toku potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót lub czynności 
odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, 
warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca wykona te roboty na 
podstawie odrębnego zamówienia. Zakres, koszt i termin wykonania robót dodatkowych 
zostanie ustalony w protokole konieczności zatwierdzonym przez Zamawiającego pod rygorem 
nieważności przed przystąpieniem do prac. Zakres robót należy ustalić z Inspektorem Nadzoru. 
2. Roboty dodatkowe będą wykonywane wyłącznie na podstawie protokołu konieczności 
podpisanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego przed 
przystąpieniem do prac oraz po podpisaniu dodatkowej Umowy. 
3. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, po 
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru, sporządzonym na podstawie KNR z zastosowaniem 
następujących czynników cenotwórczych: 
- cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robót w 
nim występuje, 
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- stawek roboczogodziny, cen materiałów i sprzętu, wskaźników cenotwórczych i parametrów 
do kosztorysowania określonych w kosztorysie ofertowym,  o ile dany rodzaj robót w nim 
występuje, 
- cen materiałów i najmu sprzętu na poziomie nie przekraczającym poziomu średnich cen 
krajowych w okresie realizacji robót wg cenników Sekocenbudu oraz faktur zakupu 
materiałów nie występujących w cenniku, o ile dane materiały lub praca sprzętu nie 
występują w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiałów. 

§ 19 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia odbioru technicznego, jest obowiązany 
doręczyć Inspektorowi Nadzoru: 
a) instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń związanych z tym obiektem, 
b) oświadczenie kierownika robót budowlanych: 
- o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu frontu robót, ciągów 
komunikacyjnych a także - w razie korzystania -  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
- o wykonaniu pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w sposób zgodny z 
przepisami i rozporządzeniem, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Ustawy Prawo 
budowlane. 
c) protokoły badań i sprawdzeń. 
d) inwentaryzację architektoniczną  
e) świadectwo energetyczne 
f) instrukcji obsługi kuchenki gazowej 

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w wyżej określonym terminie, odpowiada za 
szkody wynikłe w następstwie niewłaściwego użytkowania i konserwacji Przedmiotu 
Umowy. 

§ 20 

1. Z czynności potwierdzenia wykonania zakończonego elementu robót sporządza się 
protokół, który powinien zawierać w szczególności:  

- określenie elementu robót i terminu wykonania, 
- miejsce sporządzenia protokołu, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności potwierdzenia wykonania elementu robót, 
- oznaczenie osób uczestniczących w potwierdzeniu wykonania elementu robót z podaniem 
charakteru w jakim uczestniczyły, 
- wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 
potwierdzenia wykonania elementu robót, 
- spis ujawnionych wad lub usterek, 
- decyzje o potwierdzeniu wykonania elementu robót lub odmowę potwierdzenia 
wykonania elementu robót  
- oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
- podpisy uczestników odbioru. 

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:  
- określenie przedmiotu odbioru, 
- miejsce sporządzenia protokołu, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
- oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim 
uczestniczyły, 
- wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie 
odbioru, 
- spis ujawnionych wad lub usterek, 
- decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Przedmiotu Zamówienia 
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- oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
- podpisy uczestników odbioru. 

3. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników potwierdzenia 
wykonania elementu robót lub odbioru jest odnotowywana w protokole z uzasadnieniem 
odmowy podpisania. 
4. Protokół potwierdzający wykonanie zakończonego elementu robót lub odbioru sporządza 
się, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający doręcza Wykonawcy sporządzony protokół. 
5. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty 
dokonania wykonania elementu robót lub odbioru, wyciąg z protokołu, w części dotyczącej 
Podwykonawcy. 

§ 21 

1. Jeżeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie weźmie 
udziału w odbiorze, Zamawiający dokona odbioru przez powołaną w tym celu komisję. 
Protokół sporządzony z takiego odbioru jest równoznaczny z protokołem odbioru opisanym w 
§ 20 ust. 2. 
2. Brak udziału w odbiorze innych uczestników odbioru niż Kierownik Budowy, Inspektor 
Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, nie wstrzymuje dokonania odbioru, chyba, że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 

ODPOWIEDZIALNO ŚĆ WYKONAWCY GWARANCJA , R ĘKOJMIA 
§ 22 

1. Na wykonane zgodnie z Umową roboty Wykonawca udziela 3 - letniego okresu 
gwarancyjnego, licząc od dnia następnego po dniu odbioru technicznego (bez wykrycia wad 
lub usterek), za wyjątkiem pieców gazowych, na które Wykonawca udziela 5 - letniego 
okresu gwarancyjnego wraz z corocznym przeglądem serwisowym również przez okres 
gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami § 6 ust. 1 lit. „w” projektu Umowy, 
2. Za początek biegu terminu gwarancji uważa się dzień następny po dniu, w którym 
zakończony został (bez wykrycia wad lub usterek) odbiór techniczny robót zaś w przypadku 
wykrycia wad lub usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z 
usunięcia wykrytych podczas odbioru technicznego wad lub usterek. 
3. Wykonawca zapewnia bezpłatne usunięcie wady lub usterki elementu Przedmiotu 
Zamówienia ujawnione w okresie gwarancji w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia, natomiast, 
gdy wada lub usterka elementu Przedmiotu Zamówienia będzie powodowała (albo może 
spowodować) zagrożenie zdrowia bądź życia mieszkańców lub uniemożliwi ich egzystencję 
Wykonawca wykona naprawę danego elementu natychmiast w dniu zgłoszenia bądź w dniu 
następnym. Jeżeli usunięcie wady lub usterki w terminie 21 dni będzie niemożliwe na 
pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający jeżeli uzna to za uzasadnione może wydłużyć 
termin usunięcia wady lub usterki. Zakończenie prac obejmujące naprawy gwarancyjne 
powinno być potwierdzone pisemnie przez najemcę lub pracownika działu Technicznego. Do 
odbioru gwarancyjnego mają odpowiednie zastosowania regulacje objęte Umową. 
4. W przypadku naprawy gwarancyjnej lub wymiany gotowego elementu urządzenia 
gwarancja na wymienione urządzenia lub ten element ulega przedłużeniu o czas naprawy, 
licząc od dnia zgłoszenia do czasu wykonania naprawy. 
5. Wykonawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady lub usterki 
spowodowane wadliwym użytkowaniem chyba, że Wykonawca nie dostarczył 
Zamawiającemu instrukcji obsługi oraz w przypadku wykonania napraw i przeróbek przez 
osoby nieupoważnione 
6. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu Przedmiotu Zamówienia 
na wolny od wad lub usterek, jeżeli ilość wad lub usterek zgłoszonych w okresie 
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gwarancyjnym przekroczy trzy i wystąpi kolejna wada danego elementu Przedmiotu 
Zamówienia. 
7. Zgłoszenie napraw gwarancyjnych Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie faxem 
nr……………….. lub drogą elektroniczną na adres e-mail…………. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania serwisu gazowego  kotła dwufunkcyjnego 
corocznie  w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego oraz prowadzenia 
serwisu kotła dwufunkcyjnego przez 5 lat przy czym ostatni serwis winien być wykonany w 
ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, zgłoszenie będzie wysyłane pocztą elektroniczną 
na adres Wykonawcy tj ………………………. 

§ 23 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady lub usterki 
zmniejszające wartość Przedmiotu Zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża 
Wykonawcę w przypadku, gdy w Przedmiocie Zamówienia wystąpią wady lub usterki 
powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot miał być przeznaczony. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady lub usterki fizyczne 
Przedmiotu Zamówienia istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady lub 
usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w Przedmiocie Zamówienia w chwili 
odbioru.  
3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub usterki 
fizyczne Przedmiotu Zamówienia, które powstały wskutek wad lub usterek istniejących w 
dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Uwolnienie się od 
odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym 
niebezpieczeństwie z tytułu ujawnionych wad lub usterek, albo, jeżeli mimo dołożenia 
należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek, a także 
wad dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. 
4. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady lub 
usterki, powstałe wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz 
za wady lub usterki, powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu. 

§ 24 

W przypadku wykrycia wad lub usterek w okresie rękojmi i skorzystania Zamawiającego z 
uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, 
która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba, 
że w wezwaniu określono inny termin. 

§ 25 

1. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę, w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. W przypadku pisemnego zastrzeżenia Wykonawcy co do przyczyny powstania wady lub 
usterki bądź zakresu prac naprawczych Zamawiający wyznaczy termin wizji lokalnej z której 
zostanie spisany protokół. O dacie i miejscu oględzin, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 
pisemnie na 7 dni przed dokonaniem oględzin. 
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady lub usterki robót w toku ich wykonywania, może 
wezwać Wykonawcę do usunięcia tych wad lub usterek oraz przyczyn powodujących ich 
powstawanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunięcia wad lub usterek 
oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania Umowy obciążają Wykonawcę. 

§ 26 

1. Strony mogą uzgodnić, że wady lub usterki usunie Zamawiający na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
2. Usunięcie wad lub usterek winno być potwierdzone protokołem. 
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad lub usterek byłby niewspółmierny do 
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efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad lub usterek, uważa się, że wady lub usterki 
nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się zapis § 16 ust. 7 oraz Załącznika 
Nr 1 do Umowy (Taryfikator kar umownych). 

§ 27 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i/lub usterki fizyczne wygasają po upływie 3 lat.  
2. Za początek biegu terminu rękojmi uważa się dzień następny po dniu, w którym 
zakończony został (bez wykrycia wad lub usterek) techniczny odbiór robót a w przypadku 
wykrycia wad lub usterek dzień następny po dniu, w którym podpisany został protokół z 
usunięcia wykrytych podczas odbioru technicznego wad lub usterek. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub usterki, także po 
upływie terminów, o których mowa w ust.1 jeżeli przed ich upłynięciem zawiadomił 
Wykonawcę o wadzie lub usterce. 
4. Na dwa miesiące przed upływem okresu gwarancyjnego Wykonawca będzie zobowiązany 
do przeprowadzenia wraz z pracownikami Działu Technicznego przeglądu gwarancyjnego. 
 

KARY UMOWNE  

§ 28 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
wzajemnych zobowiązań, na zasadach opisanych w Załączniku Nr 1 do Umowy (Taryfikator 
kar umownych).. 
2. W przypadku, gdy Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi z tytułu 
opóźnienia w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w szczegółowym 
zatwierdzonym harmonogramie robót zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 1 do Umowy 
(Taryfikator kar umownych), a opóźnienie wykonania uzgodnionych w szczegółowym 
zatwierdzonym harmonogramie robót, elementów robót nie wpłynęło na opóźnienie oddania 
budynku do użytkowania i cały Przedmiot Umowy został wykonany w terminie, Wykonawca 
jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o zwrot uprzednio naliczonych i 
pobranych kar umownych z tytułu opóźnienia wykonania elementów robót określonych w 
szczegółowym zatwierdzonym harmonogramie robót. W przypadku zaistnienia warunków 
określonych wyżej w niniejszym ustępie Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę 
odpowiadającą wysokości pobranych kar umownych w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania wniosku Wykonawcy.  
3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego.  
4. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie 
się z terminów umownych spowodowane przypadkami siły wyższej, gdy wystąpią warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót a fakt ten zostanie zgłoszony wpisem do 
dziennika budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Strona poszkodowana przez siłę 
wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty 
prawa do powoływania się na jej zaistnienie, w związku z czym Wykonawca zrzeka się 
wysuwania wobec Zamawiającego roszczeń obejmujących żądanie zwrotu naliczonych i 
pobranych kar umownych oraz kwestionowania zasadności ich naliczenia w powołaniu się na 
okoliczności wystąpienia siły wyższej w przypadku gdy Wykonawca nie dokonał zgłoszenia 
jej wystąpienia zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Po zakończeniu trwania 
przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na 
piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji Umowy. 
5. Poprzez siłę wyższą należy rozumieć – zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się 
przewidzieć ani im zapobiec, np. huragan, powódź, stan wyjątkowy, strajk (z wyjątkiem 
takich, które są ograniczone wyłącznie do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawców). 
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Zdarzenia te mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy, o ile strony nie mogły w sposób 
racjonalny ich przewidzieć lub przeciw nim się ubezpieczyć. Termin Umowy zostanie 
przedłużony o okres, w którym niemożliwe jest wykonywanie przedmiotu zamówienia. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w 
terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do dokonania zapłaty z zastrzeżeniem kar 
umownych należnych Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od Umowy lub od części Umowy, 
które są wymagalne i winny być zapłacone w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania 
wezwania do zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
ZMIANA  UMOWY  

§ 29 

1. Zmiana Umowy (w tym jej załączników) może nastąpić w każdym czasie, za zgodą stron 
wyrażoną na piśmie w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zmiany Umowy mogą dotyczyć:  
a) terminu realizacji zamówienia 
b) wynagrodzenia 
3. Zmiany o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w następujących 
sytuacjach:  
a) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia może wystąpić w przypadku 
wystąpienia siły wyższej o której mowa w § 28 ust. 5, o ilość dni w których realizacja robot 
była niemożliwa oraz wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych bez których 
niemożliwa jest realizacja przedmiotu zamówienia, o ilość dni w których realizowane będą 
roboty dodatkowe. 
b) zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 
usług na dzień wystawienia faktury VAT w stosunku do stawki obowiązującej w dniu 
podpisania Umowy  
c) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego  
4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust.2 i 3 jest nieważna. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

§ 30 

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w opóźnienie w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia lub 
jego części w stosunku do szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót, 
Zamawiający może przerwać wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od Umowy w 
całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych, przerwać wykonanie robót przez 
Wykonawcę i zlecić realizację niewykonanych robót osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Koszt ten zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy. 
2. W wyżej opisanym przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już 
wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy.  
3. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji 
określonej powyżej, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę wyznaczając termin  
sporządzenia inwentaryzacji, w przypadku odmowy udziału Wykonawcy w inwentaryzacji po 
upływie wyznaczonego terminu Zamawiający sporządza samodzielnie protokół 
inwentaryzacji robót oraz dokonuje odbioru technicznego robót i na tej podstawie rozlicza 
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie frontu robót z 
osób, maszyn, urządzeń i tych materiałów Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 
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§ 31 

1. Każda ze stron może odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w przypadkach 
określonych w przepisach kodeksu cywilnego. 
2. Zamawiający może także odstąpić od Umowy, lub od części Umowy w następujących 
przypadkach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy. Zamawiający może w tym przypadku od Umowy odstąpić w terminie tygodnia od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy 
b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót w stosunku do 
szczegółowego zatwierdzonego harmonogramu robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał je ukończyć w terminie umownym,  
c) gdy opóźnienie przekroczą 10 dni, w realizacji robót w stosunku do uzgodnionego w 
harmonogramie terminu  
d) gdy nastąpi nieuzasadniona przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia i roboty nie 
zostaną wznowione po pierwszym wezwaniu,  
e) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem Umowy, 
f) zlecenia robót objętych niniejszą Umową osobie trzeciej bez zgody Zmawiającego, 
g) likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia w Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy  
h) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, a w szczególności zajęcia wierzytelności z 
tytułu wykonania Umowy. 
i) w razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 3 ust.12 Umowy, lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie 
zamówienia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia przez 
Zamawiającego. 
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 2 lit a) niniejszego paragrafu, nie jest 
zawinionym odstąpieniem od Umowy i nie rodzi skutków w postaci zobowiązania do zapłaty 
kary umownej. 
4. Odstąpienie od Umowy wymaga wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu, chyba 
że bezpośrednio w Umowie zastrzeżono, ze wyznaczenie dodatkowego terminu nie jest 
konieczne. 

§ 32 

1.  W razie odstąpienia od Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest: 
a) uczestniczenie przy sporządzaniu przez Zamawiającego protokółu inwentaryzacji robót w 
toku, na dzień odstąpienia,  
b) uczestniczenie w odbiorze technicznym robót wykonanych do dnia odstąpienia od 
Umowy, lub od części Umowy w tym robót w toku i robót zabezpieczających. 
c) zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która 
spowodowała odstąpienie od Umowy, lub od części Umowy 
d) sporządzenie wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie na 
froncie robót jest niezbędne, 
e) pozostawienie na froncie robót materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienia 
zażądał Zamawiający, 
f) wezwanie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót 
zabezpieczających.  
2.  W razie odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, Zamawiający jest zobowiązany do: 
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a. dokonania odbioru technicznego robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty 
należnego wynagrodzenia, 
b. przejęcia frontu robót.  
3.  Do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy, lub od części Umowy w 
tym robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze 
technicznym. 
 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE  

§ 33 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, i z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.) 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy   

§ 34 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest 
właściwy rzeczowo Sąd Powszechny właściwości miejscowej dla Zamawiającego.  

§ 35 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
1.Załącznik nr 1 do Umowy – Taryfikator kar umownych 
2.Załącznik nr 2 do Umowy – Rozliczenie Wykonawcy z Podwykonawcami i dalszymi    
                                                 Podwykonawcami. 
3.Załącznik nr 3 do Umowy – Zaproszenie do składania Ofert 
4.Załącznik nr 4 do Umowy – Oferta Wykonawcy 
5.Załącznik nr 5 do Umowy – Wstępny harmonogram robót 
6.Załącznik nr 6 do Umowy – Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
 
 

  Z A M A W I A J Ą C Y                                               W Y K O N A W C A     
                  

 
 

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



załącznik nr 1 do Umowy 
 

Taryfikator kar umownych 

1. Za opóźnienia i odstąpienie od umowy 

L.p. Naruszenie zapisów umownych Wysokość kary 

umownej 

Uwagi 

1 za opóźnienie w oddaniu określonej w 

szczegółowym zatwierdzonym 

harmonogramie robót części zamówienia 

1 % wynagrodzenia 

umownego netto za 

uzgodniony w 

szczegółowym 

zatwierdzonym 

harmonogramie robót 

element robót 

w okresie pierwszych 

15 dni kalendarzowych 

opóźnienia, liczone za 

każdy dzień opóźnienia 

2 za opóźnienie w oddaniu określonej w 

szczegółowym zatwierdzonym 

harmonogramie robót części zamówienia 

1,5 % wynagrodzenia 

umownego netto za 

uzgodniony w 

szczegółowym 

zatwierdzonym 

harmonogramie robót 

element robót 

jeżeli opóźnienie 

przekroczy 15 dni 

kalendarzowe, 

zarówno za pierwsze 

30 dni opóźnienia jak i 

kolejne 30 dni 

kalendarzowe 

opóźnienia, liczone za 

każdy dzień opóźnienia 

3 za opóźnienie w oddaniu określonej w 

szczegółowym zatwierdzonym 

harmonogramie robót części zamówienia 

0,08 % wynagrodzenia 

umownego netto za 

uzgodniony w 

szczegółowym 

zatwierdzonym 

harmonogramie robót 

element robót 

za każdy kolejny dzień 

opóźnienia po 

przekroczeniu 60 dni 

kalendarzowych 

opóźnienia 

4 za opóźnienie w oddaniu Przedmiotu 

Zamówienia  

2 % wynagrodzenia 

umownego netto  

w okresie pierwszych 

15 dni kalendarzowych 

opóźnienia, liczone za 

każdy dzień opóźnienia 

5 za opóźnienie w oddaniu Przedmiotu 

Zamówienia  

2,5 % wynagrodzenia 

umownego netto 

jeżeli opóźnienie 

przekroczy 15 dni 

kalendarzowe, 

zarówno za pierwsze 

30 dni opóźnienia jak i 

kolejne 30 dni 

kalendarzowe 

opóźnienia, liczone za 

każdy dzień 

opóźnienia. 

6 za opóźnienie w oddaniu Przedmiotu 

Zamówienia  

3 % wynagrodzenia 

umownego netto 

za każdy kolejny dzień 

opóźnienia po 

przekroczeniu 30 dni 

opóźnienia 

7 za odstąpienie od umowy lub części 

umowy z winy Wykonawcy albo za 

10,0 % wynagrodzenia 

umownego netto 

 



odstąpienie od Umowy lub części umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy 

8 W przypadku odstąpienia od części 

umowy z przyczyn o których mowa w 

punkcie 3 niniejszej tabeli 

10 % wynagrodzenia 

netto od elementów 

robót objętych 

haromonogramem w 

stosunku do których 

odstąpiono od umowy 

 

 

2. Za nieterminowe usunięcie wad i usterek 

L.p. Naruszenie przepisów umownych Wysokość kara 

umownej 

Uwagi 

1 za opóźnienie w usunięciu wad lub 

usterek w okresie rękojmi lub gwarancji 

za wady 

1 % wynagrodzenia 

umownego netto za 

uzgodniony w 

szczegółowym 

zatwierdzonym 

harmonogramie robót 

element robót 

za każdy dzień 

opóźnienia, liczonego 

od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad lub 

usterek. 

2 z tytułu zaistnienia wady lub usterki  nie 

nadającej się do usunięcia, lecz nie 

uniemożliwiającej korzystanie z 

Przedmiotu Zamówienia 

4 % wynagrodzenia 

umownego netto za 

element robót 

 

 

 

3.Za nieprzestrzeganie zasad BHP 

L.p. Naruszenie przepisów BiHP: Wysokość kary 

umownej: 

Uwagi 

1 Brak kasku lub innego środka ochrony 

indywidualnej (rękawic, okularów, 

odpowiednich butów, itp.) 

50 zł Za każdego pracownika 

bez ochrony 

2 Brak kamizelki z określeniem firmy 100 zł Za każdego pracownika 

bez kamizelki 

3 Niezabezpieczone wykopy głębokości do 

1,5m 

100 zł Niezabezpieczenie 

wykopów o głęb. 

powyżej 1,5m skutkuje 

wstrzymaniem robót. 

4 Niezabezpieczone wykopy głębokości  od 

1,5 do 3 m 

500 zł Niezależnie od 

wstrzymania robót 

5 Niezabezpieczone wykopy o głębokości 

powyżej 3 m 

1.000 zł Niezależnie od 

wstrzymania robót 

6 Praca na wysokości do 3m bez 

stosownych zabezpieczeń 

100 zł Za każdego pracownika 

7 Praca na wysokości powyżej 3 m bez 

stosownych zabezpieczeń 

1.000 zł Za każdego pracownika 

8 Praca uszkodzonych maszyn/urządzeń 100 zł Niezależnie od 



usunięcia 

maszyny/urządzenia z 

budowy 

 

9 Praca uszkodzonych maszyn/ urządzeń 

stwarzających szczególne zagrożenie (np. 

niesprawnej koparki, żurawia bez badań 

UDT, itp.) 

500 - 1.000 zł Niezależnie od 

usunięcia 

maszyny/urządzenia z 

budowy 

10 Praca na nieodebranych rusztowaniach 500 zł  

11 Nieporządki na budowie stwarzające 

zagrożenie zdrowia/życia (np. śmieci na 

traktach komunikacyjnych, klatkach 

schodowych) 

500 zł  

12 Przebywanie na budowie osoby w stanie 

nietrzeźwym lub w stanie wskazującym 

na spożycie alkoholu lub pod wpływem 

środków odurzających 

500 zł Za każdą osobę, 

niezależnie od 

usunięcia takiej osoby 

z budowy 

13 Odmowa poddania się badaniu 

alkomatem 

500 zł  

14 Brak zgłoszenia pracownika do pracy na 

danej budowie 

50 zł  

15. Brak szkolenia BiHP (ogólnego lub 

stanowiskowego) 

100 zł  

16. Brak aktualnych badań lekarskich 

pracownika 

100 zł  

18.  Nie  wykonanie naprawy ogrodzenia lub 

oświetlenia oraz nie wykonanie i 

naprawa innych zabezpieczeń BHP w 

terminie określonym przez Inspektora 

Nadzoru pod rygorem zlecenia tych robót 

przez  

Zamawiającego na koszt Wykonawcy 

100 zł Za każdy dzień 

 

Naruszenia przepisów BiHP, w tym obowiązującego prawa oraz planu BiOZ, niewykazane w 

powyższym zestawieniu podlegają karom umownym ustalanym jednostkowo przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wysokość kar umownych może się wahać w wysokości od 50 zł do 1.000 zł 

za każde naruszenie. 

4.Inne 

1. Za samowolne zajęcie i korzystanie z 

pomieszczeń/pomieszczenia przez  

Wykonawcę  

100 zł Za każdy dzień 

 

 

 

 



załącznik nr 2 do Umowy 
 

Lp. Element 

robót zgodnie 

z 

Harmonogra

mem którego 

dot. faktura 

Wykonawcy  

Faktura nr,  

z dnia  

Wykonawcy 

Opis faktury 

Wykonawcy  

Dowód zapłaty 

Podwykonawcy, 

dalszemu  

Podwykonawcy  

za  element 

robót wskazany 

kol.2   

Opis faktury 

Podwykonawcy, 

dalszego 

Podwykonawcy  

Kwota należna 

Podwykonawcy, 

dalszemu 

Podwykonawcy 

za element 

robót wskazany 

w kol.2. 

Różnica 

pomiędzy 

kwotą  z faktury 

Podwykonawcy, 

dalszego 

Podwykonawcy,  

a kwotą objętą  

dowodem 

zapłaty  kol.5 

Opis z  

czego 

wynika 

różnica 

wskazana 

w kol.8 * 

Uwagi  

1            2                                   3          4            5           6            7           8      9    10 

          

          

          

          

          

          

 

* w przypadku rozliczeń wewnętrznych pomiędzy Wykonawcą , a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą proszę wskazać „rozliczenie wewnętrzne” 

Wykonawca w stosunku do Podwykonawcy , a Podwykonawca  w stosunku do dalszych Podwykonawców nie mogą stosować form zabezpieczenia 

należytego  wykonania umowy powodujących przesunięcie terminu zapłaty całości lub części należności za dany element robót ponad termin wymagalności 

określony zgodnie z § 10 ust. 8 Umowy.  

Oświadczamy , że należność Podwykonawcy , dalszego Podwykonawcy w kwocie ………………………. zł  ( kol. 8 ) brutto została zapłacona w całości / w części co 

do kwoty …………………… zł brutto. Dokonane potrącenie , zatrzymanie , ……………………………………….. jest przez Strony zaakceptowane / nie jest zaakceptowane 

z powodu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( należy wpisać , zaznaczyć  właściwe ).  

 

Wykonawca :  ……………………………………………………… ,  Podwykonawca : ……………………………………………… Dalszy Podwykonawca : ………………………………………… 



                                                        WSTĘPNY HARMONOGRAM ROBÓT
                                                       

L.p. Elementy robót Warrtość netto Wartość brutto 1 tydzień 2 tydzień 3 tydzień 4 tydzień 5 tydzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

itd.
Razem NETTO
Razem BRUTTO



Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania Ofert 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

wykaz wykonanych robót polegających na budowie lokalu, budynku lub remoncie lokalu 
mieszkalnego, usługowego, biurowego, użyteczności publicznej uwzględniający wykonanie instalacji 
gazowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania i odbiorców oraz załączeniem referencji lub oświadczenia, że 
roboty te zostały wykonane należycie. 
 

L.p. 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA, 

MIEJSCE 
WYKONANIA  

 
WARTO ŚĆ 

ZAMÓWIENIA 
 

DATY 
WYKONANIA  

ODBIORCY 

ZAMÓWIEŃ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Dokumenty potwierdzając, że roboty zostały wykonane należycie ….. egz., lub oświadczenie Wykonawcy, że 

roboty zostały wykonane należycie ……egz. 

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

                                                                               Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

     


