
 
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego  

– budowa Centrum Badawczo Rozwojowego WSOP 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 

zawarta w Gliwicach w dniu … pomiędzy: 
 
W.S.O.P. Sp. z. o.o., z siedzibą: ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice, zarejestrowaną w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000072640, posiadającą nr NIP 631-10-02-010 oraz nr REGON 272179962, reprezentowaną 
przez …, zwaną dalej Zamawiającym 
 

a 
 
…, z siedzibą: …, zwaną dalej Wykonawcą 
 
W związku z wyborem przez WSOP oferty Wykonawcy złożonej w odpowiedzi na zapytanie 
ofertowe nr 2 z dnia … r. skierowane przez WSOP w związku z realizacją projektu nr 
POIR.02.01.00-00-0204/15 pt.: „Wzrost konkurencyjności Firmy W.S.O.P. Sp. z o.o. poprzez 
uruchomienie Centrum Badawczo Rozwojowego”, przewidzianego do dofinansowania ze 
środków POIR w ramach konkursu nr 2.1/1/2015,Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w 
infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, oś priorytetowa „Wsparcie otoczenia i potencjału 
przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, zwanego dalej „Projektem”, zwanego 
dalej „dofinansowaniem” Strony postanawiają co następuje. 

 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z 
budową Centrum Badawczo Rozwojowego o łącznej pow. całkowitej 1.988,96 m2, w 
którym prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie nowych konstrukcji 
urządzeń do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych oraz ich 
obsługi i napraw, doskonalenia metod wytwarzania urządzeń, prowadzenia badań 
dotyczących zwiększenia trwałości produkowanych urządzeń, rozwoju metod oceny stanu 
technicznego samochodów, prowadzenia działalności informacyjnej i szkoleniowej w 
zakresie nowych metod diagnozowania stanu technicznego pojazdów. Budynek Centrum 
Badawczo Rozwojowego zostanie wybudowany w Knurowie przy ul. Dworcowej na 
działkach nr 2169/2 i 2169/3.  

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje: 
1) budowę budynku wraz z wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi z 

wyjątkiem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej; zakres 
zamówienia nie obejmuje również zagospodarowania terenu wokół budynku, tj. 
parkingów, utwardzeń terenu, zieleni i zjazdów na drogę publiczną; 

2) wykonanie projektów wykonawczych, jeśli Wykonawca uzna to za konieczne lub 
potrzebne; 

3) opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej 
(płyta CD) – 2 egz.; 

4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie. 



 
3. Zamawiający poza niniejszą umową wykona instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku, tj. parkingi, utwardzenia terenu, zieleń i 
zjazd na drogę publiczną, a także instalację sprężonego powietrza w terminie 
umożliwiającym Wykonawcy złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie całego 
obiektu. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje kompleksowe wykonanie robót budowlanych opisanych w § 
1 w zakresie zgodnym z Projektem Budowlanym z grudnia 2016 r., wykonanym przez 
trimm architekci Bartosz Stupiński ul. Einsteina 8/1, 43-100 Tychy oraz z decyzją nr 
58/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. wydaną przez Starostę Gliwickiego, zatwierdzającą 
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę: „Centrum Badawczo Rozwojowe 
Firmy W.S.O.P. w Knurowie” – stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej umowy zapoznał się z placem 
budowy oraz wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi w tym 
zakresie żadnych zastrzeżeń. 

 
§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się:  
1) przekazać Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni licząc od daty 

podpisania niniejszej umowy; 
2) przekazać Wykonawcy 1 egzemplarz projektu budowlanego wraz z ostateczną decyzją o 

pozwoleniu na budowę; 
3) przekazać Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni od daty przekazania przez 

Wykonawcę danych osobowych kierownika budowy; 
4) zapewnić nadzór inspektorski i dokonywać odbiorów robót zgodnie z ustaleniami 

niniejszej umowy; 
5) współdziałać z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy; 
6) płacić w terminie wynagrodzenie należne Wykonawcy; 
7) udzielić Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw potrzebnych do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 
 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) do wykonania niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, dokumentacją 
projektową, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, ofertą 
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy, harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, o którym mowa w pkt 2), przepisami prawa budowlanego, 
obowiązującymi normami, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy 
technicznej oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p/poż.; 

2) do przygotowania i przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego określającego szczegółowo zakres i termin wykonania poszczególnych 
prac – w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy; w terminie 7 dni 
Zamawiający może złożyć zastrzeżenia do przekazanego mu harmonogramu; 
Wykonawca zobowiązany jest do odniesienia się do tych zastrzeżeń w terminie 
kolejnych 7 dni; zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-
finansowy będzie stanowił załącznik nr 3 do niniejszej umowy; brak uzgodnienia lub 



 
zatwierdzenia harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonywania 
robót oraz z dotrzymania terminów ich realizacji; zmiana kolejności wykonywania 
robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowana przez Strony 
nie stanowi zmiany niniejszej umowy; 

3) do powierzenia wykonywania niniejszej umowy osobom kompetentnym i 
posiadającym odpowiednie uprawnienia;  

4) do wyznaczenia kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, odpowiedzialnego za 
kierowanie budową i pełniącego funkcję przedstawiciela Wykonawcy, kierownika 
branży instalacyjnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowanymi 
w branży instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych i kierownika branży instalacji elektrycznej posiadającego 
uprawnienia do kierowania robotami w branży instalacji i urządzeń elektrycznych, 
Wykonawca wyznacza: 

 kierownika budowy w osobie: …, nr upr. bud. …, nr tel. … 
 kierownika branży instalacyjnej w osobie: … nr upr. bud. …, nr tel. … 
 kierownika branży instalacji elektrycznej w osobie: …, nr upr. bud. …, nr tel. …. 

Zamawiający oraz inspektor nadzoru mają prawo wydawać kierownikowi budowy 
oraz kierownikom branż wiążące polecenia i wskazówki zgodne z niniejszą umową 
oraz z przepisami prawa budowlanego; zmiana kierownika budowy lub kierowników 
branż nie wymaga zmiany umowy, w przypadku zmiany Wykonawca poinformuje o 
tej zmianie Zamawiającego pisemnie wskazując imię i nazwisko, nr upr. bud. i nr tel. 
nowego kierownika oraz datę objęcia przez niego funkcji na budowie; 

5) na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie usunąć wszystkie osoby z terenu budowy, 
które nie przestrzegają przepisów prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
znajdują się w stanie nietrzeźwym lub naruszają porządek i spokój na budowie; 

6) przejąć protokolarnie teren budowy, doprowadzić do niego wszystkie niezbędne 
instalacje i odpowiednio go zabezpieczyć oraz umieścić na nim tablice informacyjne, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami; 

7) przez cały okres prowadzenia robót budowlanych przechowywać na budowie 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać je nadzorowi 
inwestorskiemu, Zamawiającemu oraz przedstawicielom uprawnionych organów; 

8) do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac i wokół tego miejsca, do 
codziennego porządkowania stanowisk pracy, a po zakończeniu realizacji – do 
sprzątnięcia obszaru, na którym była ona wykonywana; 

9) do zapewnienia oświetlenia terenu budowy, jego ogrodzenia i ochrony,  
a także utrzymania porządku; 

10) do zapewnienia usuwania odpadów i wszelkich nieczystości z terenu budowy;  
11) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę 

obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót; 
12) do ponoszenia we własnym zakresie kosztów wszystkich mediów wykorzystywanych 

podczas wykonywania prac. 
2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą budowy, w tym wszelkie certyfikaty i atesty na użyte materiały, 
urządzenia, itp., a także zobowiązuje się uprzątnąć teren budowy ze wszystkich urządzeń 
tymczasowych i nieczystości. 

 
 



 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością. 
2. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny i 

urządzenia niezbędne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie niezbędne 
towarzyszące roboty, prace i czynności.  

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały te muszą 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wszelkie stosowane materiały 
powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym oraz 
posiadać dokumenty takie jak: Atest, Świadectwo, Certyfikat Zgodności. 

4. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzeń 
infrastruktury naziemnej, podziemnej, mienia Zamawiającego oraz osób trzecich.  

7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełną 
dostępność do wszystkich robót budowlanych oraz umożliwi dokonanie odpowiednich 
pomiarów, prób i badań. 

8. Wszystkie roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające Wykonawca będzie 
zgłaszał do sprawdzenia i odbioru (w formie pisemnego powiadomienia przesłanego 
faxem na nr … lub e-mailem na adres: …) nadzorowi inwestorskiemu oraz 
Zamawiającemu (faxem na nr … lub e-mailem na adres: …) z wyprzedzeniem 
wynoszącym co najmniej 2 dni robocze. Wykonawca w terminie kolejnych 3 dni 
roboczych zbada wykonane prace i dokona ich odbioru lub zgłosi ewentualne uwagi lub 
zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu 
Zamawiający może żądać ich odkrycia w celu zbadania i odbioru na wyłączny koszt 
Wykonawcy. Konieczność wykonania tych prac nie wydłuża terminu realizacji niniejszej 
umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac wszystkich ewentualnych 
podwykonawców.  

10. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępni przed upływem terminu realizacji 
umowy te pomieszczenia i ich części, które będą już wykonane w stopniu 
umożliwiającym ich tymczasowe zagospodarowywanie.  

 
§ 6 

1. Strony ustalają termin zakończenia robót budowlano-montażowych na dzień …, przy 
czym za termin ich zakończenia przyjmuje się dzień podpisania „Protokołu końcowego 
odbioru robót". 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego lub odbiorów stanu zaawansowania robót 
zostaną zgłoszone przez Zamawiającego zastrzeżenia i stwierdzone wady, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 



 
1) w przypadku, gdy wady są istotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) w przypadku, gdy wady nie nadają się do usunięcia lecz: 
a) umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b) uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w całości lub w części lub żądać wykonania wadliwego 
przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3. W terminie 7 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 

4. W terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć we właściwym organie kompletny wniosek o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie. Dniem zakończenia realizacji niniejszej umowy przez 
Wykonawcę jest dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu stanie się 
ostateczna. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł złożyć wniosku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie w terminie 30 dni od daty podpisania Protokołu końcowego odbioru robót z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niewykonania 
prac, o których mowa w § 1 ust. 3, będzie on miał prawdo do wystawienia faktury 
końcowej mimo niezłożenia tego wniosku.  

6. Wystawienie faktury końcowej oraz otrzymanie zapłaty nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie w okresie kolejnych 
60 dni (licząc od upływu 30-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 5), jeśli w terminie 
tym ustaną przyczyny uniemożliwiające złożenie tego wniosku. Po upływie tego 
dodatkowego terminu obowiązek złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie przechodzi na Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest wydać 
Zamawiającemu w terminie 7 dni wszystkie niezbędne posiadane przez niego dokumenty. 

 
§ 7 

1. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji robót budowlanych, jeżeli będą 
one: 
1) zawinione przez Zamawiającego; 
2) wynikiem działania siły wyższej przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie 

zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, które zasadniczo utrudniają wykonywanie jego 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Wykonawca nie mógł 
przewidzieć oraz którym nie mógł zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez 
działanie z należytą starannością. 

2. Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za opóźnienie w zakresie 
odpowiadającym ilości dni, w których wystąpiły wyżej opisane okoliczności oraz okresu 
czasu niezbędnego do usunięcia normalnych ich następstw. 

 
§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę … złotych 
netto (słownie: … netto). Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT w 
ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.  

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie w częściach – 
po zakończeniu danego zakresu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 



 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia w każdym miesiącu 

kalendarzowym zestawienie rzeczowo-wartościowe robót służące jako podstawa do 
określania stanu zaawansowania robót. 

4. Zaawansowanie robót ustalone będzie protokolarnie na podstawie stanu robót (protokół 
odbioru stanu zaawansowania robót), potwierdzonego przez kierownika budowy oraz 
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. Powyższy protokół 
Zamawiający zatwierdzi w całości lub części w terminie 3 dni roboczych od dnia jego 
otrzymania i/lub zgłosi zastrzeżenia. Nie zajęcie stanowiska przez Zamawiającego w 
terminie 3 dni roboczych traktowane będzie jako akceptacja przedstawionej propozycji 
stanu zaawansowania robót.  

5. Na podstawie protokołów, o których mowa w ust. 4 Wykonawca będzie wystawiał 
miesięczne faktury za wykonane w danym miesiącu roboty, przy czym na wniosek 
Zamawiającego Wykonawca zamiast jednej faktury wystawi odrębne faktury na każdą 
kategorię wydatków podlegających dofinansowaniu. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr … w 
terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Rozliczenie fakturami częściowymi odbywać się będzie do kwoty nie wyższej niż 95% 
wartości umownej netto, o której mowa w ust. 1.  

8. Faktura końcowa wystawiona zostanie po podpisaniu „Protokołu końcowego odbioru 
robót" bez zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie z zastrzeżeniem par. 6 pkt 5. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
10. Zamawiający oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada nr NIP …. 
11. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem VAT i posiada nr NIP …. 

 
§ 9 

1. Zamawiający upoważnia następujące osoby do reprezentowania go na budowie: 
1) …  – nr tel. …; 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego – …  nr upr. bud. …  nr tel. …. 

2. Upoważnienie powyższe nie obejmuje uprawnienia do zaciągania w imieniu 
Zamawiającego zobowiązań finansowych, w szczególności inspektor nadzoru 
inwestorskiego nie ma prawa bez zgody Zamawiającego zlecać dodatkowych lub 
zamiennych robót powodujących dodatkowe koszty, które obciążałyby Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na: 
a) roboty budowlane: … miesięcy; 
b) zabudowane materiały: zgodnie z gwarancją producenta, nie mniej niż 60 miesięcy  
 licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu końcowego odbioru robót.  

2. Rękojmia i gwarancja obejmuje cały zakres prac objętych niniejszą umową, w tym prac 
wykonanych przez podwykonawców Wykonawcy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
usunięcia wad i usterek w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego, nie 
dłuższym jednak niż 7 dni roboczych.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek w odpowiednim terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 14 dni od daty przystąpienia do ich 
usuwania zgodnie z ust. 3. Jeśli zakres lub charakter prac będzie uzasadniał dłuższy 
termin, Wykonawca zobowiązuje się złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego 



 
przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zawierający 
proponowany przez Wykonawcę termin. W zakresie, w jakim Zamawiający uzna wniosek 
za zasadny, wyznaczy Wykonawcy nowy termin na usunięcie wady lub usterki.   

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający 
może po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu powierzyć usunięcie 
wady innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Zamawiający nie ma obowiązku wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na 
usunięcie wady lub usterki zgodnie z ust. 5 w przypadku gdyby opóźnienie w usunięciu 
tej wady lub usterki narażało Zamawiającego na szkodę.    

7. W przypadku wad lub usterek, których natychmiastowe usunięcie jest konieczne ze 
względu na nakaz wydany przez odpowiedni organ, ochronę zdrowia lub życia, a także 
uniknięcie niepowetowanej szkody, Zamawiający może usunąć je samodzielnie lub za 
pomocą osoby trzeciej, powiadamiając o tym Wykonawcę tak szybko, jak to będzie 
możliwe. W takim przypadku Wykonawca może przejąć usuwanie wad i usterek pod 
warunkiem, że będzie gwarantował ich natychmiastowe usunięcie. Koszty i ryzyko 
usuwania wad i usterek przez Zamawiającego lub osobę trzecią w trybie opisanym w 
niniejszym postanowieniu obciążają Wykonawcę.  

 
§ 11 

Wszystkie gwarancje jakości udzielone przez gwarantów na wszelkie urządzenia i instalacje 
wykonane w ramach niniejszej umowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu niezwłocznie po zainstalowaniu tych urządzeń i instalacji, nie później niż w 
dniu podpisania „Protokołu końcowego odbioru robót”. 
 

§ 12 
Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w 
związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą na sumę nie mniejszą niż 
2.000.000 zł (dwa miliony złotych), na dowód czego przekaże Wykonawcy, w terminie 7 dni 
od dnia podpisania umowy, jej kopię. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres trwania 
umowy do kontynuowania tego ubezpieczenia i przedkładania Zamawiającemu kopii 
kolejnych polis w terminie 7 dni od daty ich uzyskania, nie później niż w dniu, w którym 
wygasać będzie poprzednia polisa. 
 

§ 13 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania i zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd 
szkody, bez względu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z gwarancji i rękojmi za 
wady. 
 

§ 14 
1. W przypadku opóźnienia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego lub siły wyższej, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości umowy netto za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku opóźnienia w stosunku do terminów przystąpienia do usuwania wad i 
usterek oraz do usunięcia tych wad i usterek, o których mowa w § 10 ust. 3, 4 i 5 umowy, 
z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego lub siły wyższej, Wykonawca 



 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za każdy 
kalendarzowy dzień opóźnienia.  

3. Łączna wysokość kar umownych z tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie przekroczy 
10% wartości umowy netto.  

4. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót 
budowlanych ani z innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 15 

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Strony, obowiązana ona będzie 
zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego 
netto. 

 
§ 16 

W przypadku wystąpienia szkody, której wysokość przewyższa kwotę kar umownych Strona 
może się domagać odszkodowania uzupełniającego. 
 

§ 17 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie 

budowy oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem niniejszej 
umowy aż do chwili zakończenia robót i podpisania bez zastrzeżeń Protokołu końcowego 
odbioru robót. 

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę 
wobec Zamawiającego, jeżeli nic innego nie wynika z postanowień niniejszej umowy.  

 
§ 18 

1. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę wynikającą z utraty części lub całości 
dofinansowania, jeśli będzie to wynikało z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy w szczególności sytuacji, w których skutkiem niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę będzie: 
1) wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o dofinansowanie, 
2) odmowa zatwierdzenia wniosku o płatność lub wniosku o zaliczkę, 
3) odmowa wypłaty dofinansowania w części lub w całości, 
4) odmowa zatwierdzenia rozliczenia złożonego przez Zamawiającego, 
5) ustalenie nieprawidłowości skutkującej korektą finansową, 
6) wstrzymanie dofinansowania. 

3. W sytuacji o której mowa w ust. 1 i 2 wysokość szkody do której naprawienia będzie 
zobowiązany Wykonawca stanowi równowartość utraconej część kwoty dofinansowania 
wraz z odsetkami, do których zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający. W przypadku 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa odszkodowanie obejmie również utracone przez 
Zamawiającego korzyści. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 6), jeśli ostatecznie Zamawiający otrzyma 
wstrzymane dofinansowanie odszkodowanie obejmuje odsetki za okres wstrzymania 
dofinansowania w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności zmierzających do 
uniknięcia sytuacji, o których mowa w ust. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 



 
podejmowanych w tym celu działaniach i w miarę możliwości uwzględni uzasadnione 
uwagi i zastrzeżenia oraz sugestie Wykonawcy co do zakresu i rodzaju tych działań. 

  
§ 19 

1. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.  

2. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego.  

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 
określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, 
uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Umowy, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

6. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą Zamawiający ma 
prawo do wstrzymania płatności części lub całości ceny z tytułu realizacji niniejszej 
umowy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 
podwykonawcy o uregulowaniu wobec niego wszelkich zobowiązań Wykonawcy 
dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy według stanu na datę wymagalności 
płatności faktur na rzecz Wykonawcy. 

7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 
podwykonawcami. 

8. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub 
zaniechania podwykonawców 

  
§ 20 

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót i gotowości obiektu 
do rozpoczęcia procedury odbiorowej wyznaczając w tym celu termin z wyprzedzeniem co 
najmniej 5 dni roboczych. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru przez Zamawiającego 
mimo doręczenia zawiadomienia Wykonawca może sporządzić jednostronny protokół odbioru. 
 

§ 21 
1. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposób wadliwy lub sprzeczny z 

umową i nie stosuje się w tym względzie do wskazówek poleceń Zamawiającego lub 
Inspektora nadzoru inwestorskiego albo w inny sposób narusza postanowienia niniejszej 
umowy, Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonywania robót lub do 
zaprzestania naruszania niniejszej umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpić. Ponadto Zamawiający może się domagać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 
za odstąpienie.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający dokona wyceny wartości 
wykonanych już robót, wartości niezużytych materiałów, a także poniesionej przez siebie 
szkody. Wykonawca otrzyma należną mu część wynagrodzenia po zakończeniu budowy i 
po dokonaniu stosownych potrąceń, a w wypadku, gdy zobowiązania Wykonawcy 
przekroczą wartość wynagrodzenia, zobowiązany jest on do zapłaty brakującej kwoty w 
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 



 
3. Na wniosek Zamawiającego, w szczególności gdy nowy wykonawca tego zażąda,  

przeprowadzona zostanie inwentaryzacji wykonanych przez Wykonawcę robót i 
pozostawionych na budowie niezużytych materiałów. Wykonawca zostanie 
poinformowany o terminie inwentaryzacji z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 3 
dni robocze. Przedstawiciel Wykonawcy będzie miał prawo do udziału w inwentaryzacji. 
Uzasadnionymi kosztami tej inwentaryzacji zostanie obciążony Wykonawca, który 
zobowiązany będzie do ich zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi za wykonane przez niego roboty i 
dostarczone materiały.  

 
§ 22 

1. Wszelkie dodatkowe roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się wykonać po 
uzgodnieniu ich zakresu i ceny z Zamawiającym w odrębnym porozumieniu. Podstawą 
wyceny robót dodatkowych będą ceny (w szczególności materiałów i robocizny,) jakie 
Wykonawca zastosował przy kalkulacji ceny określonej w niniejszej umowie. 
Zamawiający przedstawi zakres robót dodatkowych z takim wyprzedzeniem, aby nie 
kolidowały z harmonogramem robót. 

2. Zamawiający ma prawo do wprowadzania w trakcie realizacji modyfikacji polegających 
na nieznacznym przesunięciu ścian, konstrukcji, otworów bądź wprowadzenia innych 
zmian, w tym związanych z kolorystyką zewnętrzną i wewnętrzną, jeżeli nie powodują 
one konieczności zmiany innych wykonanych już robót ani wzrostu kosztów. W takim 
wypadku Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania i ułatwienia pracy innym wykonawcom, 
którym Zamawiający powierzył wykonanie robót i prac nie objętych niniejszą umową. 

 
§ 23 

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich 
przeszkodach mających wpływ na prawidłowe wykonywanie niniejszej umowy.  

 
§ 24  

W związku z tym, że Zamawiający uzyskał dofinansowanie na pokrycie m.in. części  ceny 
należnej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) sporządzania i przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji i dokumentów 

koniecznych do złożenia prawidłowych wniosków o płatność lub ich zmiany,   
2) sporządzania i przekazywania na wniosek Zamawiającego w okresie obowiązywania 

umowy i po jej rozwiązaniu wszelkich wyjaśnień i dokumentów, do których złożenia 
będzie zobowiązany Zamawiający, a które będą konieczne  do prawidłowego rozliczenia 
dofinansowania, w szczególności złożenia wniosków o płatności oraz rozliczania 
zaliczek; 

3) uczestniczenia w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w niezbędnym 
zakresie w kontroli i audycie, jakiemu może podlegać Zamawiający w związku z 
otrzymanym dofinansowaniem, w tym do udostępniania dokumentacji, jakiej zażąda 
jednostka lub organ przeprowadzające kontrolę lub audyt, 

4) przedstawiania na żądanie uprawnionych instytucji dokumentów związanych z 
rzeczywistymi kosztami ponoszonymi przez wszystkie zaangażowane podmioty na 
realizację prac objętych niniejszą umową, które będą jednoznacznie wskazywać zakres 



 
wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym koszty wszelkich marż 
występujących w umowach zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, 

5) zapewnienia, aby w imieniu Wykonawcy w czynnościach, o których mowa w pkt 1), 2), 
3) i 4) brały udział osoby kompetentne i posiadające odpowiednią wiedzę, 

6) zawarcia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami postanowień gwarantujących 
zobowiązanie podwykonawców do spełnienia obowiązków, o których mowa w pkt 1), 2), 
3), 4) i 5), 

7) zapewnienia, że w umowach zawieranych z ewentualnymi dalszymi podwykonawcami 
zostaną zawarte postanowienia gwarantujące spełnienie przez tych podwykonawców 
obowiązków, o których mowa w pkt 1), 2), 3), 4) i 5). 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji obowiązków, o których mowa powyżej w 
możliwie najmniejszym zakresie, jedynie w tych przypadkach, w których będzie to wynikało 
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień umów i wytycznych 
bezwzględnie wiążących Zamawiającego, jako beneficjenta otrzymującego dofinansowanie. 

 
§ 25 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć charakteru umowy oraz – z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 – 

nie mogą to być zmiany istotne w rozumieniu wytycznych wydanych na podstawie 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

3. Strony zobowiązują się w dobrej wierze dokonać zmiany niniejszej umowy w przypadku: 
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy będącej następstwem okoliczności za 

które Strony nie ponoszą odpowiedzialności lub wystąpienia siły wyższej, 
2) zmiany umowy o dofinansowanie, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na prawa i 

obowiązki Stron, w szczególności na sposób rozliczania wykonywanych robót, 
3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa wpływających na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 4; 
4) gdy w toku wykonywania robót Zamawiający uzna za konieczne zaniechanie części 

robót lub wykonanie robót zamiennych – w takim przypadku wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie skorygowane o różnicę wartości tych robót w stosunku do 
zakresu podstawowego; 

5) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy z 
przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

4. Zmiana ustawowej stawki podatku VAT nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
 

§ 26 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy. 
2. Wszystkie postanowienia niniejszej umowy powinny być interpretowane w zgodzie z 

postanowienia umowy o dofinansowanie oraz wszelkimi przepisami prawa i regulacjami, 
w tym wytycznymi, które mają do niej zastosowanie – w taki sposób, aby Zamawiający 
należycie wywiązał się z obowiązków nałożonych na niego jako beneficjenta.  

3. W zakresie w jakim okaże się, że niniejsza umowa nie reguluje w pełni praw i 
obowiązków Stron, odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia umowy oraz aktów 
prawnych i regulacji, o których mowa w ust. 2. 



 
4. Postanowienia niniejszej umowy dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego obowiązują mimo jej wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia, bez 
względu na przyczynę tego zdarzenia. 

5. Wszelkie zawiadomienia, o których mowa w niniejszej umowie dokonywane będą przez 
Strony w formie pisemnej na adresy podane na początku niniejszej umowy lub pocztą 
elektroniczną na adres: 
1) Zamawiającego: …;  
2) Wykonawcy: …. 

6. W przypadku zmiany adresu Strony zobowiązane są do pisemnego poinformowania o 
nowym adresie, który uznaje się za właściwy do skutecznego doręczenia korespondencji. 

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących 
niniejszej umowy, za wyjątkiem obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów 
prawa. 

8. W sprawach nieregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy. 

9. Wszystkie spory, które nie będą mogły być rozstrzygnięte pomiędzy stronami w sposób 
polubowny, będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla miejsca realizacji inwestycji. 

10. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze Stron. 

 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


