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Umowa nr  ............................. 2022 
 
 

-WZÓR UMOWY- 
 
 

zawarta w dniu ..................................... 2022 r., pomiędzy: 
 

Miejskim Domem Kultury w Bielsku-Białej 

Ul. 1 Maja 12 , 43-300 Bielsko-Biała NIP 5471029394 

reprezentowanym przez P.O. Dyrektora Małgorzatę Motykę-Madej 

zwaną dalej Zamawiającym, 
a....................................................................................................................................     
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez ......................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1. 
 

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr Z6/40033 przeprowadzonego zgodnie 

z zasadami ustalonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający zleca, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  „Przedsionek kultury – modernizacja 

przestrzeni komunikacyjnej w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej”, w oparciu o udostępnioną 

dokumentację obejmującą w szczególności wykonanie: 

• Robót przygotowawczych i zabezpieczających; 

• Robót rozbiórkowych i demontażowych; 

• Wywozu i składowania odpadów (gruzu itp.) oraz systematyczne porządkowanie miejsca 

wykonywania robót; 

• Wykonanie nowej posadzki mikrocementowej wraz z cokołem.  

• Prace malarskie: usunięcie starej farby ze ścian, gruntowanie, szpachlowanie i malowanie. 

• Zdemontowanie i zamontowanie nowej stolarki drzwiowej; 

• Wykonanie instalacji elektrycznej; 

• Zakup i montaż wyposażenia; 

3. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja warunków 

zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz Oferta Wykonawcy z dnia …… w zakresie, w jakim nie jest 

sprzeczna z treścią niniejszej umowy, które stanowią integralną część umowy 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposób gwarantujący 

zminimalizowanie zagrożeń, ograniczeń i uciążliwości związanych z wykonywanymi pracami. 

5. Roboty zostaną wykonane zgodnie z niniejszą umową, dokumentami stanowiącymi integralną jej część 

oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 

normami. 
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§ 2. 

 

1. Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości i rękojmi) dokonywana może być za pomocą: 

a. dla Zamawiającego faksu na następujący numer faksu 338122388 lub e-maila na następujący 

adres: bbialek@mdk.bielsko.pl 

b. dla Wykonawcy………………….…..………..na następujący adres ………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązany jest do  poinformowania  Zamawiającego  o  zmianie  swojego  adresu  i/lub 

nr faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/fax będzie uznana 

za skutecznie doręczoną.  

§ 3. 

 
1. Strony ustalają, iż następujący zakres robót .............................................. Wykonawca będzie realizował 

przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie wykonywał osobiście. 

2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci podwykonawcom innych części zamówienia,  niż 

wskazanych w ofercie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót i  prac  realizowanych  przez  podwykonawców  oraz 

dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie i stanowi także nienależyte 

wykonanie umowy w rozumieniu wskazanej w umowie podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy i ich 

przedstawicieli lub pracowników, tak jak by były to  działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonanie robót 

przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności   

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa. 

7. Każdorazowe skierowanie podwykonawcy do robót w ramach umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego oraz 

spełnienia następujących wymogów: 

a. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu, w trakcie realizacji umowy, wniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć do ww. dokumentów 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy. 

Ponadto Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla 

danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskazujący na uprawnienia 

osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy. 

b. Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub zgłaszając zastrzeżenia do projektu umowy     

w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

mailto:bbialek@mdk.bielsko.pl
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której przedmiotem są roboty budowlane. Jeżeli Zamawiający w powyższym terminie nie zgłosi na 

piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

c. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

Zamawiającego projektem  umowy,  w terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia.  Jeżeli  Zamawiający   

w terminie 14 dni od doręczenia mu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez przekładającego 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy,  uważać   się 

będzie, że Zamawiający wyraził zgodę na umowę o podwykonawstwo. 

d. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie, o 

którym mowa pod lit. b) lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie określonym  pod   

lit. c), będzie równoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej 

projektu przez Zamawiającego. 

Zamawiający  będzie   uprawniony  do  zgłoszenia  pisemnych zastrzeżeń  do projektu  umowy   

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejże umowy, w szczególności gdy: 

− nie będzie spełniała wymagań określonych w niniejszej umowie i jej załącznikach, 

− przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony pod lit. f) tiret piąte  poniżej, 

− będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące 

prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 

e. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub sprzeciwu do tejże umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane jest zobowiązany ponownie przedstawić, w powyższym trybie, projekt umowy  

o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone 

przez Zamawiającego. Postanowienia zawarte pod lit. a) do d) stosuje się odpowiednio. 

f. Każdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierać     

w szczególności postanowienia dotyczące: 

− zakresu robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę, wraz z oznaczeniem części 

dokumentacji dotyczącej wykonywania tychże robót; 

− terminu realizacji robót (termin ten winien być zgodny z terminem wymaganym przez 

Zamawiającego); 

− wynagrodzenia  (przy  czym  nie  może  ono  być  wyższe  niż  wynagrodzenie  przewidziane  dla 

Wykonawcy za daną robotę); 

− zasad płatności za wykonanie robót; 

− terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, 

że termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

− rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w przypadku rozwiązania 

niniejszej umowy lub ograniczenia zakresu robót w sytuacji ograniczenia zakresu robót objętych 

umową oraz klauzule: 

− dotyczące należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w niniejszej 
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umowie; 

− dotyczące takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

− zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy  

i Zamawiającego; 

− zobowiązujące podwykonawcę do składania Zamawiającemu oświadczeń o zapłacie, bądź braku 

zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, wymagalnego na dzień 

złożenia oświadczeń; 

− zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy; 

− dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

g. Postanowienia niniejszego ustępu, w tym procedurę określoną w podpunktach od a) do f) powyżej, 

stosuje się odpowiednio do  wszelkich  zmian  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  

są roboty budowlane. 

h. Kopię umowy o podwykonawstwo mogą poświadczyć osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu przedkładającego lub notariusz. 

8. Każdorazowo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 

przedkładającego kopie zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  której  przedmiotem  są  dostawy  

lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 50 000,00 zł. Wyłączenie, o którym mowa w  zdaniu pierwszym,  nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Zapisy niniejszego ustępu stosuje się również 

odpowiednio do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

9. Termin  zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem     

są dostawy i usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy 

lub usługi. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi jest dłuższy niż określony powyżej, Zamawiający poinformuje      

o tym Wykonawcę i wezwie go do  doprowadzenia  do  zmiany  umowy  w powyższym  zakresie, pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 14. 

10. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie skutkować 

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz 

traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało 

powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

11. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach 

odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w 

związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej 

odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

12. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi 

podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od 

Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy 

zamówienia publicznego.  
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13. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7 nie 

stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania robót. 

14. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty (Wykonawców) występujące wspólnie, umowy   

o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust.14 Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

§ 4. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejszą umowę w terminie 4 miesięcy od daty podpisania 

umowy, z zastrzeżeniem terminów określonych w Harmonogramie sporządzonym stosownie do 

treści § 8 ust 7. 

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania obiektem w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

§ 5. 

 
1. Strajk pracowników Wykonawcy i/lub podwykonawców bądź dalszych podwykonawców, nie będą 

uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej ani za okoliczności uzasadniające zmianę 

terminu wykonania umowy. 

2. Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 

robót objętych przedmiotem umowy, przed ich  odbiorem  końcowym  przez  Zamawiającego,  

Wykonawcy  nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót, która uległa zniszczeniu. 

 
§ 6.  
 

Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi  
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy na co 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

§ 7. 
 

1. Wykonawca zapewni wykonanie robót objętych umową przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

2.  Osobą odpowiedzialną za realizację umowy po stronie Wykonawcy jest:  

a) ……………………………………………………………-…………………………………………….. 

3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są: 

a) mgr inż. Janusz Kozula  – inspektor nadzoru robót budowlanych, 

b) mgr. Inż. arch. Jakub Sztefko – w zakresie zgodności wykonywania robót z projektem. 

4. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego mają prawo kontroli rozliczeń 

finansowych  robót   będących   przedmiotem   umowy,   nie   są   jednak   upoważnione   do   składania 

i przyjmowania w imieniu Zamawiającego oświadczeń woli. 

5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego działają w granicach 

umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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§ 8. 

 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy terenu 

prowadzenia robót.  

2. Przekazanie terenu prowadzenia robót nastąpi w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

3. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu miejsca prowadzenia robót Wykonawca ponosi aż do chwili 

odbioru robót odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby ani Zamawiający, ani 

żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

W szczególności: 

a. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 

o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania oraz odpowiednio 

zabezpieczyć sprzęt i wyposażenie. 

b. Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren 

prowadzonych prac, zwłaszcza na ciągach komunikacyjnych, a także prowadzić prace  

w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia. 

c. Wykonawca  zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie robót należyty      

ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i P-POŻ 

5. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi 

Zamawiającemu oraz / lub  osobom  trzecim,  w  związku  lub  przy  wykonywaniu  niniejszej  umowy.  

W  szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich 

w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego  

i naprawić szkodę na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu pracy. 

7. W terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji robót, zwany dalej Harmonogramem. 

Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego korekty, które będą 

wiążące dla Wykonawcy oraz poinformuję Wykonawcę o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach 

Harmonogramu. Harmonogram stanowić będzie integralną część umowy. Harmonogram winien 

uwzględnić wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem umowy,  termin ich wykonania  

z podaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz zaangażowanie finansowe przedstawianych 

robót. Harmonogram musi zawierać koszty  składające  się  na  cenę  oferty,  niezbędne   do  

realizowania  zamówienia  z ich podziałem na poszczególne elementy. Harmonogram będzie również 

określał, które prace będą podlegały odbiorowi częściowemu. 

8. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie 

odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 

środowiska na terenie prowadzonych robót, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 

odpowiedzialności Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się porządkować teren prowadzonych prac na bieżąco. 
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§ 9. 

 
1. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi z materiałów i urządzeń własnych. 

2. Wykonawca może zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (osobie odpowiedzialnej) odpowiednie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności 

świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.  

 

§ 10. 
 

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności, własnym kosztem i staraniem, do: 
1. Urządzenia (zorganizowania) i zabezpieczenia, oznakowania i wydzielenia miejsca prowadzonych prac, 

urządzenia zaplecza magazynowego, sanitarnego  i  socjalnego dla pracowników, strzeżenia  mienia      

i zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających z przepisów p-poż, bhp, itp., 

2. Sporządzenia Harmonogramu, o którym mowa w § 8 ust.7; 

3. Zorganizowania miejsca składowania odpadów, gruzu, śmieci, itp., lokalizację składowisk należy 

uzgodnić z Kierownikiem Domu Kultury Włókniarzy. 

4. Utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót, a także 

innych, z których Wykonawca korzysta lub które uległy zanieczyszczeniu w związku z prowadzeniem 

robót, 

5. Prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy, 

(m.in. zapobieganie powstaniu odpadów,  ograniczenia  ich  ilości  i  ich  negatywnego  oddziaływania na 

środowisko, zapewnienie ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania), 

6. Prowadzenia robót  w  sposób  uwzględniający  ochronę  zdrowia  i  życia  ludzi,  a  także  środowiska,  

w szczególności: ochronę gleby, ziemi, powietrza, ptaków, nietoperzy, i stanu akustycznego środowiska, 

a także osób oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

za zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu 

całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego. 

8. Zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, 

doświadczenie i przygotowanie zawodowe oraz szkolenia, itp., 

9. Uzyskania z odpowiednim wyprzedzeniem wszelkich zezwoleń, uzgodnień, opinii, dopuszczeń  

i odbiorów itp. niezbędnych do właściwego wykonania umowy oraz poniesienia wszelkich kosztów 

realizacji zaleceń, robót i czynności wynikających z uzyskanych dokumentów. Dokumenty te i protokoły 

odbioru Wykonawca bez wezwania i w niezbędnej liczbie egzemplarzy dostarczy Zamawiającemu.  

10. Dostarczania instrukcji, a także innych dokumentów związanych z przedmiotem umowy (np. kart 

gwarancyjnych, instrukcji itp.) w języku polskim.  

11. Wykonania robót tymczasowych niewykazanych w przedmiarach, a niezbędnych do wykonania robót 

podstawowych, także innych elementów, których wykonanie Wykonawca przewiduje, 

12. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb remontu 

- przez cały okres realizacji zadania. 

13. Ubezpieczenia robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
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14. Załadunku, transportu i składowania gruzu, śmieci, odpadów, itp. 

15. Likwidacji i uporządkowania terenu robót, przywrócenia do stanu z dnia przejęcia miejsc zajętych 

czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót 

objętych zamówieniem nie później niż w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przejęcia ich 

przez Zamawiającego jako należycie wykonane. 

16. Zabezpieczenia (przed zniszczeniem/zakurzeniem) elementów wyposażenia pomieszczeń, w których 

będą wykonywane prace. 

§ 11. 

 
1. Za wykonanie niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe ………………………zł brutto 

(słownie……………………………………………...………………..zł,… .................................................................. groszy) 

2. Wynagrodzenie przekazane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy  nr   

…… ………………………………………………………….  

3. Obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen 

jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, 

potwierdzonych przez inspektora nadzoru. 

§ 12. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania osobie wskazanej w § 7 ust 3. lit. a umowy terminu 

zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak 

zgłoszenia robót zanikowych i/lub podlegających zakryciu Zamawiającemu spowoduje, że koszty 

ewentualnych odkrywek obciążą w całości Wykonawcę. 

2. Jeżeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający 

może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin.      

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo 

powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 13. 
  

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT częściowej 

i faktury VAT końcowej. Rozliczenie za wykonane prace fakturą częściową nastąpi po zakończeniu I 

etapu zamówienia (przedmiot umowy) i sporządzeniu protokołu częściowego po I etapie  

z zastrzeżeniem ust.10.  

ETAP I obejmuje:   

- wykonanie podłogi;  

- zamontowanie recepcji;   

- wykonanie wiatrołapu wraz z drzwiami;  

ETAP II obejmuje:  

- wykonanie i zamontowanie stolarki drzwiowej;   

- wykonanie Instalacji elektrycznej wraz z punktami świetlnymi i kurtyną powietrzną;  

- wykonanie robót malarskich wraz z przygotowaniem podłoża;   

- zakup i dostarczenie wyposażenia.  

2. Faktury zostaną wystawione na podstawie protokołów odbioru poszczególnych etapów i należycie 

wykonanych prac. 
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3. W celu dokonania rozliczenia częściowego Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wykonaniu prac 

podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawi Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz 

z rozliczeniem ich wartości. 

4. Zamawiający sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokona 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi kwoty należne do zapłaty Wykonawcy  

w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

5. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony 

powyżej, Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.  

6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – etapu II - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru 

przedmiot zamówienia oraz przedstawi Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac  

i rozliczenie ich wartości. 

7. Zamawiający sprawdzi zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokona 

ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdzi kwoty należne do zapłaty wykonawcy w 

ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.  

8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób powyżej, 

wykonawca wystawi fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest 

na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie 

faktury częściowej.  

9. Zapłata  wynagrodzenia   na  podstawie  faktury  nastąpi  przelewem  w  ciągu   14  dni,  licząc    od  dnia  

przedłożenia  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej   faktury  wraz  z  załącznikami,    

z zastrzeżeniem ust.11. 

10. W przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych podwykonawców, dodatkowym dokumentem, 

załącznikiem do faktury będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców biorących udział w realizacji robót budowlanych zgłoszonych do odbioru. Dowodami, 

o których mowa w zdaniu pierwszym będą oświadczenia podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców, o zapłacie, bądź braku zapłaty przez Wykonawcę, wynagrodzenia wymagalnego na 

dzień złożenia oświadczeń – należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy. 

11. Za część robót budowlanych wykonanych przez podwykonawcę Zamawiający będzie płacić bezpośrednio 

tym podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku skutecznego zlecenia zapłaty, 

Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia Wykonawcy zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom 

należnym tym  podwykonawcom do czasu uzyskania pewności,  że roszczenia podwykonawców zostały 

zaspokojone lub nie istnieją. 

12. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub  

dalszego   podwykonawcę  wynagrodzenia   za   wykonane   roboty,   które   zostały  odebrane    

i poświadczone do zapłaty przez Zamawiającego, Zamawiający dokona 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. 

13. Wynagrodzenie,   o   którym   mowa   w   ust.   12,   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. 
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14. W przypadku nie dołączenia do faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 4 lub 

dołączenia oświadczeń, z treści których będzie wynikało, iż nie zostały uregulowane kwoty należne  

podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcą,  Zamawiający  przeprowadzi  wyjaśnienie i potrąci  

z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą sumie kwot należnych poszczególnym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

15. Zapłata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie dokonana w tej samej walucie,  

w jakiej rozliczana jest niniejsza umowa. 

16. Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części, w razie dokonania bezpośredniej 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

17. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zapłata wynagrodzenia 

należnego na podstawie niniejszej  umowy  do  rąk  upoważnionego  Wykonawcy, na rachunek przez 

niego wskazany, zwalnia Zamawiającego z zobowiązania co do zapłaty wynagrodzenia w stosunku do 

pozostałych Wykonawców. 

19. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest podatnikiem VAT czynnym oraz że rachunek bankowy 

wskazywany na wystawionych przez niego fakturach będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa 

w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 VIII 1997 r. – prawo bankowe lub imiennym rachunkiem w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwartym w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą, prowadzonym w walucie polskiej, oraz będzie rachunkiem wskazanym w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96 b ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług . 

20. Jeżeli wskazany na fakturze rachunek nie będzie odpowiadał treści §11 pkt.2 i spowoduje to opóźnienie 

w zapłacie wynagrodzenia, wówczas Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zamawiającego ani 

roszczenie o odszkodowanie ani roszczenie o jakiekolwiek odsetki.  

 

§ 14. 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

a. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 umowy, 

b. zwłoki w wykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia  brutto 

wskazanego w § 11 ust. 1   za każdy dzień zwłoki, 

c. zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 11 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, 

d. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy – w wysokości 1 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

e. nieprzedłożenia do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki 

przypadek, nie więcej jednak niż łącznie 4.000,00 zł, 

f. braku zamiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

– w wysokości 500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

g. zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego 
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– w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

h. niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogów określonych w § 17 ust.1 

- w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek, 

i. zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu określonego w par. 8 ust. 7  w kwocie 300 zł 

za każdy dzień zwłoki. 

j. dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1, 

k. niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek 

stwierdzenia powyższego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 %  wynagrodzenia  brutto wskazanego    

w § 11 ust. 1. 

3. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionych 

przez Wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty 

kar na rachunek Zamawiającego w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 

30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej).  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejszą umową.  

5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

6. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku 

takiego wyznaczenia w terminie do 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.  

7. Jeżeli Wykonawca wykona zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w znacznej części lub gdy kara 

umowna okaże się rażąco wygórowana Zamawiający może zmniejszyć wysokość kary umownej. 

8. Zmniejszenie kary umownej może nastąpić w szczególności w drodze ugody. 
 

§ 15. 

 
1. Wykonawca  udziela  gwarancji  na  roboty  budowlane   wykonane  w  ramach   niniejszej  umowy,   

w tym użyte materiały na okres  ...……..miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Strony  ustalają,  że  Wykonawca   odpowiada  z   tytułu  rękojmi  za   wady   przedmiotu   umowy,    

w tym użytych materiałów i urządzeń, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od daty 

odbioru przedmiotu umowy. 

3. Realizacja  uprawnień  z   tytułu   gwarancji   odbywać   się   będzie   według   zasad   określonych   

w artykułach 577 do 581 Kodeksu cywilnego oraz w § 16 poniżej, w miejscach wskazanych w § 1 umowy. 

4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego       

w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, 

ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca 

uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

5. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. 

7. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 
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§ 16. 

 
1. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót 

określony w protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca najpóźniej w terminie 2 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy 

wskazanego w ust. 1 zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót 

dokonać odbioru robót 

3. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezbędne protokoły, atesty 

materiałowe, aprobaty techniczne, a także inne dokumenty i opracowania wymagane zapisami 

niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. 

4. Czynności odbioru końcowego. 

1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty będące jego przedmiotem 

nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, 

uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób  

i sprawdzeń, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności odbioru końcowego. 

Jeżeli jednak wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

2) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne przedmiotu umowy 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia. 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia wówczas w protokole odbioru końcowego Zamawiający 

wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w  terminie  albo  w  sposób  wskazany  w  protokole  odbioru  końcowego  Zamawiający,  po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

3)  W przypadku przerwania czynności odbioru końcowego z przyczyn wskazanych w ust. 4 punkt 1) 

wówczas za dzień wykonania umowy uważany będzie dzień faktycznego zakończenia czynności 

odbioru i podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. 

6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia 

wad wyznacza termin ich usunięcia. O wyznaczonym terminie informuje Wykonawcę z odpowiednim 

wyprzedzeniem.  

7. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 6 wad, Zamawiający wyznacza termin 

protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad.  

8. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym wyznaczając 

mu jednocześnie termin do usunięcia wady. 

9. W przypadkach spornych  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających  na 

celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego. 
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10. Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca 

zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych 

wad albo odmowy usunięcia tych wad Zamawiający może je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy (na co Wykonawca wyraża  nieodwołalną  i  bezwarunkową  zgodę)  zachowując  prawo do 

naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 17. 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy, tj. pracowników wykonujących następujące czynności: 

− robót przygotowawczych i zabezpieczających; 

− robót rozbiórkowych i demontażowych; 

− robót montażowych; 

przez cały okres wykonywania tych czynności. 
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiający wymaga udokumentowania przez 

Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o 

pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, lub 

c. poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  lub 

d. innych dokumentów 
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy 

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa 

w ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania 

przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania 

umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

a. aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy, 

b. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa 

w ust. 1 umowy. 

5. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, lub 

naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie skutkowało 

naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 
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§ 18. 
W związku z realizacją umowy (wyłącznie w  tym celu) będzie dochodzić do przetwarzania przez Strony 

umowy danych osobowych  osób  wskazanych przez drugą Stronę. Mając na  uwadze  okoliczność, że 

dochodzi   do udostępnienia między dwoma administratorami danych osobowych, będącymi stronami 

umowy, danych osobowych osób wskazanych w umowie lub w późniejszym kontakcie stron jako osoby  

odpowiedzialne     za realizację umowy lub osoby do kontaktu, podmiot, któremu zostały udostępnione 

dane powinien zrealizować określone obowiązki informacyjne. Klauzula Informacyjna Miejskiego 

Domu Kultury stanowi załącznik do niniejszej umowy. Strona, która dane udostępniła zobowiązana jest 

w imieniu Strony, do której dane udostępniono przekazać Klauzulę Informacyjną osobom, których dane 

zostały udostępnione. 

§ 19. 
1. Strony postanawiają,  że  przysługuje  im  prawo  odstąpienia  od  umowy  w  wypadkach  określonych   

w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyższych paragrafach umowy, a ponadto Zamawiający może 

odstąpić od umowy, jeżeli: 

a. Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 10 dni pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 

b. Wystąpią okoliczności wskazane w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

c. Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 

d. Wykonawca naruszył zakaz wynikający z § 21 ust. 4 niniejszej umowy, 
e. w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania Podwykonawców, 

o których mowa w niniejszej umowie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z podaniem   

przyczyny odstąpienia. 

3. Odstąpienie  będzie  skuteczne  z  chwilą  doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o odstąpieniu  

i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich 

uprawnień  nabytych  przed  dniem  odstąpienia,  w  szczególności  w  zakresie  uprawnień  z gwarancji 

jakości, rękojmi i kar umownych. 

4. W razie odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki: 

a. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie żądanym przez Zamawiającego, na koszt 

strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił, ponosi 

ryzyko zagospodarowania materiałów, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową. Zamawiający może jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać 

materiały, sprzęt i wyposażenie należące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 

odpowiada, 

e. Wykonawca  niezwłocznie,  najpóźniej  w  terminie  7  dni,  usunie  z   miejsca  prowadzenie  robót    

i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, niestanowiące własności 

Zamawiającego, 

f. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do: 
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a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba że zgłasza zastrzeżenia co do jakości 

wykonanych robót, 

b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór miejsca prowadzenia robót. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części 

przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi za wady wykonanej części 

przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych 

zobowiązań. 

6. Zamawiający jest uprawniony odstąpić od umowy dopóki umowa nie zostanie wykonana. 
 

§ 20. 
 

1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy, 
2) wskazanych w ustawie - Prawo zamówień publicznych, 
3) co do zmiany terminu wykonania umowy w razie: 

a. zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – o 
ilość dni zawieszenia robot, 

b. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 
należytej staranności a za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca – o ilość dni nie 
wykonywania umowy z powodu wskazanych okoliczności, 

c. konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie 
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron – o ilość dni nie wykonywania 
robót z powodu wskazanych okoliczności, 

d. wystąpienia zdarzeń siły wyższej – o ilość dni przerwy w wykonywaniu robót spowodowanej siłą 
wyższą (tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne bądź też niemożliwe do uniknięcia 
mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, zamieszki, 
epidemie, embarga itp.),  

e. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie 
której realizowana jest umowa - o ilość dni niezbędną na dokonanie zmian w dokumentacji. Strona 
starająca się o zwolnienie z odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po 
powzięciu wiadomości o jej wpływie na terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy, powiadomi na 
piśmie drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy.  

f. w przypadku opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia wynikających z konieczności wykonywania 
nieprzewidzianych wcześniej robót budowlanych na terenie budowy, powstałych z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku ujawnienia w trakcie robót urządzeń 
podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione 
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, o okres tych opóźnień. 

g. konieczności wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało 
się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

h. wystąpieniem niezależnych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wpływającymi na realizację 
przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne, 

i. wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności.

 
 



Oznaczenie sprawy: MDK/3281/2022         Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej 

Załącznik nr 4 do SWZ 

 

 

16 
 

§ 21. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie, powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego  

i Prawa zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust.3. 

3. Zamawiający  może   także   wytoczyć   powództwo   przed   sądem   właściwym   wg   przepisów    

o właściwości ogólnej lub przemiennej. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych  

w wysokości określonej w niniejszej Umowie 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 
 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

Bielsko-Biała, dnia ..................................... 

 

Bielsko-Biała, dnia .............................. 

 
…..…..…………………………………………………..  
              (pieczęć i podpis) 

 
     …..…..…………………………………………………..  

(pieczęć i podpis) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – Załącznik do umowy  
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzeniem 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 (RODO) informuję, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-
Biała, e-mail mdk@mdk.bielsko.pl, nr tel.: 33 829 76 50 reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dbającym o ochronę powierzonych nam danych jest zapewniony pod 
adresem e-mail: iod@mdk.bielsko.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych 
Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO (w tym w celu 
kontaktu w związku z wykonywaną umową) jak również rozliczeń z niej wynikających.  

b) dochodzenia roszczeń bądź obrony praw Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, gdzie prawnie 
uzasadnionym interesem administratora jest możliwość zaspokojenie przysługujących praw i należności. 

4. Podanie danych poza wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Brak podania danych do umowy 
uniemożliwi nam jednak jej podpisanie. 

5. Dane osobowe nie będą udostępniane na zewnątrz, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionym. 

6. Przekazane dane osobowe na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane przez okres jakie te przepisy 
przewidują od dnia wygaśnięcia / rozwiązania umowy. W pozostałych przypadkach w czasie niezbędnym do 
realizacji umowy, dochodzenia roszczeń lub utraty przydatności danych osobowych przez administratora.  

7. Posiadają Państwo prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) prawo do przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8.   Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

9.   Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Przetwarzając dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi 
przepisami prawa i wewnętrznymi zabezpieczeniami Administratora. 
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