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     UMOWA NR …………………. 

 

zawarta dnia                                    2020 r. w Warszawie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy: 

Szkołą Główną Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, NIP: 118-00-35-927, 

REGON: 000173410, reprezentowaną przez:  

……………………………………………., zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a 

(firma, siedziba, adres) wpisanym/-ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………………… pod Nr KRS: …………………, kapitał zakładowy  

w wysokości ………………… zł, wpłacony …………………, NIP: …………………, REGON: …………………,  

reprezentowanym przez: …………………, uprawnionym/-i do reprezentacji Spółki, zgodnie z Informacją 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której 

wydruk z dnia…………….stanowi załącznik nr 1 do Umowy (pełnomocnictwem), 

lub 

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i  nazwisko), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

RP, zwanej dalej „CEIDG”, (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, NIP ………………, REGON 

…………………, zgodnie z aktualnym wydrukiem z CEiDG z dnia …………………., stanowiącym załącznik nr 1 

do Umowy [wybrać w przypadku, gdy  Wykonawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą] 

lub 

(imię, nazwisko), prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy 

obejmujące imię i  nazwisko), (miejscowość, kod pocztowy), ul. …………………, zamieszkałą/-ym 

w  …………………, ul. …………………, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …………………, 

posiadającą/-ym numer NIP ………………… oraz PESEL …………………, (imię, nazwisko), prowadzącą/-ym 

działalność gospodarczą pod firmą (pełne brzmienie firmy obejmujące imię i nazwisko), (miejscowość, 

kod pocztowy), ul. …………………, zamieszkałą/-ym w  …………………, ul. …………………, legitymującą/-ym się 

dowodem osobistym seria i numer …………………, posiadającą/-ym numer NIP ………………… oraz PESEL 

…………………, prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą …………………, (miejscowość, 

kod pocztowy), ul. …………………, posiadającą numer NIP …………………, REGON ……………, zgodnie 

z  aktualnym wydrukiem z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej RP z dnia 

………………., zwanej dalej „CEIDG” oraz umową spółki cywilnej, stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy, 

[wybrać w  przypadku, gdy Wykonawcą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w 

formie spółki cywilnej]  

[w przypadku konsorcjum  odpowiednio ze wskazaniem Lidera] 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”. 

 

Umowa zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 tej 
ustawy. 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy i sposób komunikowania się Stron 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane i instalacyjne 
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pn.: „Remont sanitariatów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na II piętrze  

w budynku B obiekt 02”, zwane dalej „Przedmiotem Umowy” lub „robotami budowlanymi”, 

zgodnie z zakresem, określonym w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i STWiOR, 

które stanowią odpowiednio załączniki nr 2, 4 i 5 do Umowy oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami szczegółowymi, w tym dotyczącymi warunków technicznych wykonania 

i  odbioru robót. 

2. Strony oświadczają, że znają i stosują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych,  

w szczególności, że  z  dniem obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, z późn. zm.), dalej 

„RODO”, wdrożyły odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie danych 

osobowych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa i wolności osób, których dane dotyczą. W celu 

wykonania obowiązków informacyjnych Zamawiającego, Wykonawca przekaże osobom 

wykonującym Umowę ze strony Wykonawcy informacje, stanowiące załącznik  

nr 6 do Umowy.   

3. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni od dnia podpisania Umowy. 

W  uzasadnionych przypadkach termin przekazania terenu budowy może ulec odpowiedniemu 

przesunięciu. 

4. Szczegółowy zakres rzeczowy określa odpowiednia dokumentacja (opis przedmiotu zamówienia, 

przedmiar robót i STWiOR). Przedmiot Umowy musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami oraz na ustalonych Umową warunkach.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z odpowiednią dokumentacją,  o której mowa w ust. 1  

i 4 , i  uznaje ją za wystarczającą podstawę do należytej realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

oświadcza, że nie wnosi uwag co do tej dokumentacji oraz zakresu robót budowlanych. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

7. W przypadku, gdy w wykonaniu Umowy powstaną utwory w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), 

stworzone na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zwane dalej „utworami”, z chwilą przyjęcia 

przez Zamawiającego utworów (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego 

bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich 

utworów, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, 

niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: rysunki, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty, przekazane Zamawiającemu w wykonaniu Umowy; bez 

dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania  

i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych  

poniżej. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 

egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono wyżej wymienione utwory, które przekaże 

Zamawiającemu stosownie do postanowień Umowy. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów będzie mógł korzystać z nich 

odpowiednio w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 
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1)  utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik; 

2)  wprowadzanie do pamięci komputera; 

3) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w dowolnym miejscu 

i czasie, w dowolnej liczbie; 

4) udostępnianie, w tym także wykonanych kopii; 

5) najem, dzierżawa; 

6) wielokrotne wykorzystywanie; 

7) rozpowszechnianie w inny sposób, w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 

części lub całości, opracowania; 

8) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

8.  Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 7, może następować 

w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym 

jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej,  

po dokonaniu w szczególności opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji. 

9. W przypadku, gdy po przeniesieniu przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych zaistnieją nowe sposoby lub możliwości korzystania z utworów lub ich części, 

nieznane w chwili ich przyjęcia przez Zamawiającego, Wykonawca przeniesie nieodpłatnie  

na Zamawiającego na jego pisemny wniosek autorskie prawa majątkowe również na tych 

nowoodkrytych polach eksploatacji. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia odszkodowań i kosztów, jakie może ponieść Zamawiający 

w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń, dotyczących korzystania  

z utworów przez Zamawiającego.  

11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem utworu w ramach Umowy przez 

Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu  

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego  

w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;   

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i  niemajątkowych związanych z naruszeniem autorskich praw majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.   

12.Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 7, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

13. Sposób komunikowania się Stron: 

1) w przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), kurierem (za potwierdzeniem odbioru 

pisemnie), drogą elektroniczną lub faksem, na podane przez Strony adresy, wskazane  
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w Umowie; 

2) w przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia  

lub zgody faksem lub drogą elektroniczną otrzymujący na wniosek przekazującego potwierdza 

przekazującemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania; 

3) Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili potwierdzenia w postaci wydruku 

z faksu wysyłki faksem lub wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w taki 

sposób, żeby otrzymujący mógł zapoznać się z jego treścią lub w przypadku wniosku, o którym 

mowa w pkt 2, uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej. 

 

§ 2. 

Terminy 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w terminie i na zasadach 

określonych w zapytaniu ofertowym, nie wcześniej niż z dniem przekazania terenu budowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy. 

2. Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia:…………………………. 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 Umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb realizacji Umowy; 

4) dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

5) zapłata wynagrodzenia za wykonany Przedmiot Umowy zgodnie z Umową. 

 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, a  także zgodnie 

z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego, uzgodnionymi w czasie realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt, narzędzia i odzież, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca nie powierzy wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy podwykonawcy 

lub podwykonawcom. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania kierownika robót posiadającego niezbędne 

doświadczenie,  wykształcenie  i  kwalifikacje uprawniające do kierowania robotami  budowlanymi,  

niezbędne do prowadzenia robót objętych Przedmiotem umowy, zgodnie z ustawą - Prawo 

budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązuje się przejąć i zorganizować teren budowy.  

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy i dozoru 

wykonywanych w ramach Umowy robót budowlanych od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru 

końcowego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą 
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prowadzone roboty budowlane, związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia, znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić 

odpowiednie warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć na terenie budowy warunki, wynikające z przepisów 

bhp i p.poż. 

9. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót budowlanych będzie należało utrzymanie 

terenu budowy w  stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie 

wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów po ich wykorzystaniu, odpadów i śmieci 

oraz innych niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich awarii, powstałych w związku z prowadzeniem 

robót budowlanych. 

11.  Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji Umowy, w  szczególności  

za  szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące osób i mienia. 

12. Wykonawca przyjmuje obowiązek informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 

robót budowlanych ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót budowlanych zanikających. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o tym fakcie, zobowiązany 

będzie odkryć te roboty budowlane na własny koszt, a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 

13. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu w terminie zakończenia robót budowlanych, o którym mowa   

w § 2 ust. 2 Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet protokołów odbioru 

technicznego, protokołów badań i sprawdzeń. 

 

§ 5. 

Nadzór 

1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru inwestorskiego branż: 

1) budowlanej Pana ………………….., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………. oraz 

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

2) elektrycznej Pana ………………….., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………. oraz 

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

3) sanitarnej Pana ………………….., posiadającego uprawnienia budowlane nr ……………. oraz 

wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania, określonego przepisami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz odrębnych umów.  

3. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach organizacyjnych, dotyczących realizacji 

Umowy  

ze strony Wykonawcy jest: …………………., adres poczty elektronicznej:  

……………………………..,  tel.  ……………………. 

4. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy  

ze strony Zamawiającego jest …………………….. – jako pracownik obsługi administracyjnej SGSP 

odpowiedzialny za formalności związane z wykonaniem Umowy, w szczególności terminowe 

przygotowanie projektu aneksu do Umowy, projektu protokołu odbioru, współpracę 
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wewnętrzną z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi SGSP, adres poczty elektronicznej: 

………………………….., tel.  …………………………….. 

 

 

§ 6. 

Wymogi dotyczące materiałów i urządzeń 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, odpowiadających 

wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.) oraz wymaganiom opisu 

przedmiotu zamówienia. 

2. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest okazać  

w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 

deklaracje zgodności z obowiązującymi normami albo aprobatę techniczną w odniesieniu  

do wyrobów nieobjętych certyfikacją. 

3. Jeżeli Zamawiający zażąda wykonania dodatkowego badania jakości robót budowlanych, 

wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potrzebne 

oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. 

4. Koszt wykonania badań, o których mowa w ust. 3, obciąża Wykonawcę. 

 

§ 7. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Zasady ogólne: 

1) Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę netto w wysokości: …………………………… zł 

(słownie: …………………………………….. złote) wraz z 23 % podatku VAT w wysokości:  

………………………. zł (słownie: …………………………………. złotych), co łącznie stanowi kwotę brutto 

w wysokości: ……………………………. zł (słownie: ……………………………………..złotych 00/100); 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi Umową; 

3) rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy będzie 

dokonywane na podstawie faktury VAT końcowej; 

4) ustalone w pkt 1 wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, obejmuje wszelkie podatki i inne 

należności publicznoprawne, jak i wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku  

z realizacją  Umowy; 

5) płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót,  

w terminach określonych Umową, na podstawie wystawionej faktury VAT; 

6) zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich; 

7) wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie  

z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót 

budowlanych; 

8) wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem 

na konto bankowe Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na podstawie rachunku  

lub faktury VAT, prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę; 

9) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki 
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podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, wynikająca ze zmienionej ustawowo 

stawki podatku VAT, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu  

do Umowy.  

2. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku, 

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. Zamawiający na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy może dokonać zapłaty wynagrodzenia przed upływem 21 dni, z zastrzeżeniem czasu 

niezbędnego do obsługi technicznej lub administracyjnej czynności zapłaty. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że akceptują stosowanie e-faktur. Oznacza to, że Wykonawca 

wystawiać będzie wyłącznie e-faktury, a jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy przeszkody 

formalne lub techniczne uniemożliwią Wykonawcy wystawienie lub przesłanie e-faktur, 

Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia faktur w formie papierowej. 

4. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia e-faktur, Strony ustalają, że: 

1) adresem e-mail z którego Wykonawca będzie wysyłać e-faktury będzie ………………………………….; 

2) adresem e-mail Zamawiającego na który  będą trafiać e-faktury będzie: sgsp@sgsp.edu.pl. 

5. Przyjmuje się, że e-faktura została doręczona w momencie otrzymania przez Zamawiającego 

wiadomości e-mail z załączoną e-fakturą (wraz z załącznikiem gdy to wymagane). 

6. Wykonawca wystawia i przesyła e-faktury w formacie plików PDF, w układzie: 1 mail = 1 faktura.  

Jeśli do faktury załączone są załączniki, powinny one stanowić jej kolejne strony tak, by tworzyć 

jeden dokument pdf. 

7. Do przesyłania faktur w formie elektronicznej zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku  

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 

 

§ 8. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w zakończeniu robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

netto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi 

w wysokości 0,1 % wartości danej części robót, w którym stwierdzono usterki, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad; 

3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1 

Umowy. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w Umowie nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 

4. W przypadku naliczania kar umownych mogą one zostać potrącone z wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy.  

 

§ 9. 

Odbiory robót i ich skutki 

1.  Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

mailto:sgsp@sgsp.edu.pl
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1) odbiór końcowy, polegający na odbiorze wykonanych robót budowlanych; 

2) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru pismem złożonym w siedzibie 

Zamawiającego. 

3. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego do treści zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2,  

jest równoważny z potwierdzeniem gotowości do odbioru z dniem następnym po upływie terminu 

7 dni od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego. 

4. Zamawiający wyznaczy terminy i rozpocznie odbiory nie później niż w ciągu 14 dni od dnia 

zawiadomienia go przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o osiągnięciu gotowości do odbioru,  

o czym Zamawiający zawiadamia Wykonawcę. 

5. Odbioru dokona komisja, powołana w tym celu przez Zamawiającego i uprawniony przedstawiciel 

Wykonawcy. 

6. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wszystkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru,  

w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa wykonanych prób.  

 

7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru, w  szczególności ujawnione wady, jak też wyznaczenie terminów na ich usunięcie. 

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad Przedmiotu Umowy Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru Przedmiotu Umowy do czasu  

usunięcia wad; 

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy. 

9. W przypadku, określonym w ust. 8 pkt 1, Wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad w terminie 3 dni roboczych od zakończenia robót budowlanych. 

10. W przypadku, określonym w ust. 8 pkt 2 lit b, Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia 

Wykonawcy o  odstąpieniu od Umowy na zasadach określonych w § 11 ust. 2 Umowy. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający wyznaczy termin odbioru robót budowlanych 

w okresie 14 dni licząc od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 10. 

12. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie terminu gwarancji i rękojmi, i polega  

na sprawdzeniu i usunięciu wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

13.  Zamawiający i Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających 

zakryciu w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez Kierownika budowy.  

W przypadku niezgłoszenia do odbioru tych robót Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie 

zobowiązany na własny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu. 

 

 

§ 10. 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela …………. miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, zwanej dalej 

„gwarancją”. Udzielona gwarancja za wady oznacza, że Wykonawca ponosić będzie także pełną 
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odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego, będące następstwem ujawnionych 

wad Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny 

dokument gwarancyjny w dacie odbioru końcowego robót zgodny z Umową. 

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót. 

3.  Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca 

może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.  

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich zaistniałych wad 

i uszkodzeń Przedmiotu Umowy w ramach wynagrodzenia z tytułu Umowy, o którym mowa w § 7 

ust. 1 pkt 1, to jest naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, 

wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, niepełnowartościowe 

lub  uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej 

sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu 

Umowy, wynikające z  wad materiałowych oraz wad wykonania. 

5. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów koniecznych do wykonania napraw 

w  ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę.  

6.  Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie wady Przedmiotu Umowy - ujawnione w okresie 

gwarancji w terminie 3 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wady 

wymagające natychmiastowego usunięcia Wykonawca usunie nie później niż w dniu następnym 

po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu Umowy we wskazanym w ust. 6 terminie, 

Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

8.  Usunięcie wad Przedmiotu Umowy przez podmiot trzeci nie powoduje utraty gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę na Przedmiot Umowy. 

9.  W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić 

wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi lub biegłemu. Koszty tej ekspertyzy poniesie 

Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza lub opinia. Gdy Strony w terminie 14 dni  

nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta lub biegłego, wówczas prawo wyboru eksperta 

lub biegłego przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza  

lub opinia potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie  

do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy lub opinii. 

10.Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

2) Wykonawca nie wykonuje Umowy w sposób nieprzerwany przez okres 5 dni; 

3) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca 

nie realizuje robót budowlanych zgodnie z Umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne; 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie ustalonym w § 2 ust. 1 Umowy 

bez  uzasadnionych przyczyn; 

5) niezwłocznie, w przypadku konfliktowej postawy lub braku współpracy po stronie Wykonawcy. 
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2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w terminie najpóźniej 30 dni od powzięcia wiadomości 

o okolicznościach je uzasadniających, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie woli jest skuteczne, gdy dotarło  

do adresata w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać, poprzez: 

1)  wydanie pisma z takim oświadczeniem do rąk adresata; 

2)  za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub bez potwierdzenia odbioru 

gdy upłynęło 14 dni od próby pierwszego doręczenia listu poleconego przez operatora 

pocztowego; 

3) w formie pisma złożonego w siedzibie adresata za pokwitowaniem lub bez pokwitowania  

   w przypadku odmowy odbioru tego pisma.  

Za datę odstąpienia od Umowy Strony przyjmują dzień wydania pisma, o którym mowa w pkt 1, 

potwierdzenia odbioru lub następny po upływie 14 dni od próby pierwszego doręczenia, o którym 

mowa w pkt 2 lub pokwitowania lub odmowy pokwitowania, o których mowa w pkt 3. 

3. Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy sporządzić,  

przy udziale komisji powołanej przez Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 

budowlanych wykonanych lub przerwanych do momentu odstąpienia od Umowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty budowlane wykonane, przerwane  

oraz zabezpieczające.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy nie stosuje się § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Umowy. Strony uzgodnią 

wartość wykonanych i przerwanych robót na dzień odstąpienia. Wykonawca złoży 

Zamawiającemu kosztorys powykonawczy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót 

budowlanych zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: jeżeli roboty  

nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć  

kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (w szczególności  SEKOCENBUD, 

Orgbud, Intercenbud) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana; Wykonawca dokona stosownych 

wyliczeń oraz przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za  roboty 

budowlane; jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu 

będzie wykonana niezgodnie z powołanymi zasadami, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, 

stosując zasady określone w Umowie. Zamawiający zweryfikuje kosztorys powykonawczy  

z udziałem Inspektora nadzoru inwestorskiego i komisji, o której mowa w ust. 3 Umowy. 

6. Zamawiający dokona odbioru robót wykonanych, przerwanych i zabezpieczających oraz zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. Przy rozliczeniach 

wzajemnych potrącone zostaną należne kary, naliczone zgodnie z § 8 Umowy. 

7. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

jest obowiązany: 

1)  zapłacić za wykonane przez Wykonawcę roboty zabezpieczające; 

2) przejąć od Wykonawcy pod swój nadzór teren budowy w dniu odbioru robót budowlanych 

przerwanych i zabezpieczających. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, komisja, o której mowa w ust. 3 Umowy, sprawdzi zakres  

i wartość robót wykonanych przez Wykonawcę przed odstąpieniem od Umowy i przedstawi 

do  zatwierdzenia Zamawiającemu. Protokół z inwentaryzacji zawierać będzie również zakres  

i wartość robót koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, może zlecić 
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podmiotowi trzeciemu wykonanie zakresu robót budowlanych objętych Umową,  

a niewykonanych przez Wykonawcę w wyniku odstąpienia od  Umowy. Jeżeli wartość robót 

budowlanych wykonywanych przez podmiot trzeci jest większa niż  określona w Umowie, 

wówczas różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 7 ust. 1  

pkt 1 Umowy w odniesieniu do robót, od realizacji których odstąpiono, a ceną ustaloną z nowym 

wykonawcą, zapłaci Zamawiającemu Wykonawca.  

 

§ 12. 

Zmiany Umowy 

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu 

pod rygorem nieważności. 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w  szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo budowlane.  

2. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji Umowy, Strony będą rozwiązywać na drodze 

porozumienia. W przypadku braku uzyskania porozumienia w ciągu 30 dni, nierozwiązane  

na drodze polubownej spory, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana  

pod następujące adresy: 

1)  Zamawiającego: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01- 629 Warszawa,   

 e-mail sgsp@sgsp.edu.pl, fax 228330724; 

2) Wykonawcy – …………………….., ul. …………….. m,  ……………………… , e-mail:  

  ………………………………. , tel. ……………………...  

4. Integralną część Umowy stanowią Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 - Wydruk z KRS/CEiDG Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia; 

3)    Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy (kopia); 

4)    Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (kopia); 

5)    Załącznik nr 5 - STWiOR (kopia) 

6)    Załącznik nr 6 - Informacje. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 


