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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
 

zawarta w dniu ...............................2014 r. w Opolu, pomiędzy: 
 
Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą przy  
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000041765, NIP 754-130-64-35, reprezentowana przez  
Pana Arnolda Czech – Prezesa Fundacji 
______________ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „ Inwestorem”,  
 

a 
 

________________________ zwanym w dalszej części Umowy " Wykonawcą",  
 
 

Preambuła 
Zważywszy, że Zamawiający realizuje projekt związany z budową Centrum Biznesu jako 
Kompleksowej Galerii Usług Wspierającej Podmioty Gospodarcze w Opolu przy ul. 
Wrocławskiej, a Wykonawca posiadając wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny oraz 
niezbędne uprawniania do realizacji ww. celu zobowiązuje się dołożyć wszelkiej staranności 
jak również najwyższej dbałości i podjęcia wszelkich działań zmierzających i gwarantujących 
osiągnięcie ww. celu, strony zwierają niniejszą umowę o następującej treści.  
 

§ 1. Oświadczenia Stron 
 

1. Zamawiający oświadcza, że: 
a. jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w Opolu, oznaczonej 

numerem ewidencyjnym nr 8/9, 10/6, 11/3, 12/9, 13/12, OB. 0061, KM. 29, obręb 
Półwieś o powierzchni 0,5019 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OP1O/00143607/4  
(dalej: Nieruchomość). 

b. dla wyżej wymienionej Nieruchomości Zamawiający uzyskał decyzję o pozwoleniu 
na budowę …………….. z dnia …………... Decyzja ta jest ostateczna, a jej kopia 
stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

c. dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi przeznaczonymi na 
sfinansowanie Inwestycji, objętej przedmiotem niniejszej Umowy, 

d. wyraża zgodę na ustawienie tablicy reklamowej Wykonawcy i jego 
Podwykonawców w ustalonych z Zamawiającym miejscach na budowanym 
obiekcie i tablic reklamowych Wykonawcy i jego podwykonawców na terenie 
budowy, w ustalonych z Zamawiającym miejscach. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 
a. posiada odpowiedni potencjał, środki rzeczowe, w tym dysponuje odpowiednimi 

środkami finansowymi umożliwiającymi sprawną realizację przedmiotu Umowy, w 
tym terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiązań wobec Zamawiającego 
oraz zespół fachowców, doświadczenie i wiedzę do wykonywania przedmiotu 
Umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada 
wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej Inwestycji, 
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b. będzie wykonywał roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
prawa budowlanego, normami branżowymi obowiązującymi w budownictwie, w 
oparciu o projekt budowlany i wykonawczy, z dołożeniem najwyższej zawodowej 
staranności i zasadami wiedzy technicznej, 

c. zapewni przy wykonywaniu umowy udział osób posiadających odpowiednie 
uprawnienia w zakresie robót budowlanych i montażowych, 

d. zapoznał się ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania umowy i nie 
wnosi do nich zastrzeżeń, 

e. posiada i utrzymuje wszelkie zezwolenia, zgody oraz wszelkie inne decyzje 
niezbędne do wykonania Umowy 

f. Wykonawca potwierdza, że sprawdził plac budowy i jego otoczenie oraz uzyskał 
wszelkie dostępne informacje dotyczące placu budowy i jego otoczenia i uznał, iż 
nie istnieją przeszkody, uniemożliwiające właściwe wykonanie robót i innych 
obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca dokonując powyższego w 
szczególności uwzględnił: 
• ukształtowanie i rodzaj terenu, 
• rodzaj prac i materiałów potrzebnych do wykonania robót,  
• środki potrzebne dla uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy. 

3. Każda ze Stron oświadcza, że wobec żadnej z nich na dzień podpisania niniejszej 
Umowy: 
a. nie zostało wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości ani postępowanie 

układowe, 
b. nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne, którego wynik 

mógłby w istotny sposób zagrozić kondycji finansowej lub istnieniu którejkolwiek 
ze Stron, 

c. nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi 
Stron, a w szczególności żaden z rachunków bankowych ani inny składnik majątku 
Stron nie stanowi przedmiotu zajęcia komorniczego, a jeżeli takowe postępowanie 
toczy się lub zajęcie komornicze miało miejsce, to jego wynik nie może w istotny 
sposób zagrozić kondycji finansowej lub istnieniu każdej ze Stron i nie może mieć 
wpływu na realizację niniejszej Umowy. 

 
§ 2. Przedmiot i zakres 

 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa, budynku 

Centrum Biznesu jako Kompleksowej Galerii Usług Wspierającej Podmioty 
Gospodarcze w Opolu przy ul. Wrocławskiej na działkach o nr 8/9, 10/6, 11/3, 12/9, 
13/12, OB. 0061, KM. 29 wraz z infrastrukturą techniczną, sieciami zewnętrznymi i 
przyłączami w granicach nieruchomości, zagospodarowanie zewnętrzne działki - 
określonych w załączniku nr 2 i 4 do niniejszej umowy a także przygotowanie zaplecza 
budowy, w tym ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy. 

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w oparciu o gotową dokumentację projektową 
Zamawiającego i obejmuje także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

3. Szczegółowy opis i zakres robót określają następujące załączniki do niniejszej umowy:  
a. Załącznik Nr 1 - Harmonogram prac, 
b. Załącznik Nr 2 - Projekt Budowlany  
c. Załącznik Nr 3 – Decyzja o pozwoleniu na budowę  
d. Załącznik Nr 4 – Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem Umowy 

4. Wykonawca zapewnia i ponosi koszty wszelkich niezbędnych do wykonania niniejszej 
umowy materiałów, robocizny, sprzętu, transportu, ubezpieczenia zakresu robót ujętych 
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niniejszą umową, opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem wszelkich 
pozwoleń, warunków technicznych, oraz wszystkich innych kosztów związanych z 
wykonaniem przedmiotu umowy. 

5. Przyłączenie budynku do sieci gazowej nastąpi na podstawie odrębnych umów 
zawartych pomiędzy Zamawiającym i Operatorami tych sieci. Prace związane z 
realizacją tych przyłączy wykonane zostaną przez firmy wyłonione przez tych 
Operatorów na podstawie warunków określonych w tych umowach. Miejsce 
przyłączenia oraz warunki przyłączenia określone zostały w projekcie do pozwolenia na 
budowę oraz w warunkach technicznych przyłączenia do poszczególnych sieci. 

 
§ 3. Podwykonawcy 

 
1. Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę oraz za 

pomocą Podwykonawców.  
2. Wykonawca wskazuje, iż następujące prace zostaną wykonane przez Podwykonawców: 

…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu listy Podwykonawców 
w terminie nie później niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Zmiana 
Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Przepisy Kodeksu Cywilnego od 6471 
mają zastosowanie.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. 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.  

5. Zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu nie wymaga jego uzasadnienia na piśmie.  
6. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Inwestora i Wykonawcy.  
7. W umowie pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą terminy płatności faktur na rzecz 

Podwykonawcy nie mogą być dłuższe aniżeli terminy płatności na rzecz Wykonawcy 
wynikające z niniejszej umowy.  
 

 
§ 4. Dokumentacja techniczna 

 
1. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą sukcesywnie, zgodnie z postępem 

robót i odbiorami robót zanikających, zakrywanych, oraz podlegających odbiorom 
częściowym w momencie kompletnej realizacji danego zakresu prac i robót.  

2. Końcową dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
sprawdzenia, co najmniej 14 dni przed terminem odbioru końcowego robót.  

3. Kompletną Dokumentację Powykonawczą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, za 
potwierdzeniem pisemnym, najpóźniej w terminie dwóch tygodni po otrzymaniu 
podpisanego Protokołu Odbioru Końcowego. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zostać przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w 5-ciu egzemplarzach oraz dwa 
egz. na CD z typowym biurowym oprogramowaniem (pdf etc). Rysunki należy 
wykonać w formacie AutoCAD 2000. 
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§ 5. Obowiązki Zamawiającego 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu robót wraz z dziennikiem budowy. 
2. Przekazanie Wykonawcy prawomocnego pozwolenia na budowę wraz z Projektem 

Budowlanym, na podstawie którego niniejsze pozwolenie wydano. 
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
4. Terminowe dokonywanie odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.  
5. Terminowe dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz odbiorów 

pośrednich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.  
6. Upoważnienie Wykonawcy do wystąpienia w imieniu Zamawiającego w sprawach 

formalnych związanych z procedurami wynikającymi z Prawa Budowlanego, w tym 
udzielenie stosownych pełnomocnictw. 

7. Uczestnictwo w ustalonych naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji umowy.  
 

§ 6. Obowiązki Wykonawcy 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Szczegółowe zapoznanie się z miejscowymi warunkami budowy, w tym 

przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem placu budowy, a w szczególności 
do: 
a. wyznaczenia granic nieruchomości, budynku i określenia co najmniej jednego 

repera (punktu wysokościowego powiązanego z państwową siecią geodezyjną).  
b. przygotowania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu organizacji budowy oraz 

planu BIOS,  
c. przygotowania punktów poboru energii elektrycznej i wody. 

2. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy przy 
dołożeniu najwyższej staranności, zgodnie z § 2 umowy, prawem budowlanym, 
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz warunkami 
określonymi w niniejszej umowie. 

3. Opracowanie projektów powykonawczych. 
4. Dokonywanie wystąpień formalnych w imieniu Zamawiającego na podstawie 

Upoważnienia, w tym przygotowanie wniosków w sprawie uzyskania koniecznych 
zezwoleń i opinii właściwych organów i jednostek administracji w sprawach zajęcia 
nieruchomości, pasów drogowych, pracy dźwigów itp., przygotowanie wymaganej 
przez przepisy dokumentacji, oraz wniosku niezbędnego do dokonania odbioru 
przedmiotu Umowy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i oddania 
inwestycji do użytkowania oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji 
powykonawczej (wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, 
atestami, protokółami prób itp.) na zasadach określonych w § 4 ust. 3 i 4.  

5. Uzyskanie pozytywnych opinii właściwych organów służb państwowych, a w 
szczególności wymaganych Prawem Budowlanym oraz wszelkich niezbędnych 
dokumentów warunkujących uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie inwestycji. 

6. Uzyskanie prawomocnej decyzji Pozwolenie na Użytkowanie.  
7. Stosowanie materiałów nowych, pierwszego gatunku, o odpowiedniej jakości, zgodnej z 

dokumentacją, posiadających wymagane certyfikaty i aprobaty, do okazania na każde 
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żądanie Zamawiającego, inspektorów nadzoru lub projektantów, w ustalonym z 
Zamawiającym terminie, co do zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń z 
Polską Normą obowiązującą w budownictwie lub z aprobatą techniczną. 

8. Przeprowadzenie wymaganych przepisami, normami prób oraz dostarczenie 
odpowiednich protokółów, zaświadczeń, certyfikatów lub atestów na własny koszt a 
także zapewnienie wszelkich protokółów pomiarowych niezbędnych do odbioru 
obiektu. 

9. Wyznaczenie (wpisem do dziennika budowy w dniu wprowadzenia na budowę) 
Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia budowlane i wymagane przeszkolenie 
w zakresie BHP oraz upełnomocnionego do podejmowania decyzji wynikających z 
realizacji niniejszej umowy. Wykonawca dostarczy w terminie jednego dnia od 
podpisania umowy oświadczenie Kierownika Budowy o podjęciu obowiązków wraz z 
aktualnym zaświadczeniem o wpisie do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

10. Zawiadamianie Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu przed ich zakryciem lub zanikiem.  

11. Naprawa na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych Zamawiającemu oraz 
osobom trzecim, powstałych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi, w tym 
w szczególności powstałymi na placu budowy i terenie przyległym. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w towarzystwach ubezpieczeniowych , 
następujące rodzaje polis ubezpieczeniowych:  
a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej oraz deliktowej za szkody 

osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone 
Zamawiającemu oraz osobom trzecim, powstałe w związku z prowadzeniem przez 
Generalnego Wykonawcę prac, o których mowa w niniejszej umowie, z limitem 
odpowiedzialności nie mniejszym niż 1.000.000,00 Euro na jedno i wszystkie 
zdarzenia.  

b. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do roszczeń osób 
zatrudnionych w związku z wykonywaniem robót wynikających z następstw 
nieszczęśliwych wypadków polegających na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia 
oraz śmierci zaistniałych na placu budowy od rozpoczęcia robót do faktycznego 
wydania przedmiotu umowy tak, by Zamawiający był zwolniony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie wyżej opisanym. Wykonawca zwolni 
Zamawiającego od wszelkich ciężarów i kosztów wynikających z takiej 
odpowiedzialności. 

13. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia uwag do zawartych umów 
ubezpieczenia oraz żądania od Wykonawcy zawarcia umowy ubezpieczenia w innym 
towarzystwie ubezpieczeniowym lub wprowadzenia do umowy ubezpieczenia zmian, 
dodatkowych klauzul lub postanowień jeżeli w ocenie Zamawiającego umowa 
ubezpieczenia zawiera postanowienia lub wyłączenia odpowiedzialności 
ubezpieczyciela w stopniu zagrażającym interesom Zamawiającego lub nie 
gwarantującym Zamawiającemu naprawienia ewentualnej szkody.  

14. Polisy powinny być zawarte od daty rozpoczęcia prac do czasu zakończenia realizacji 
inwestycji, w tym również przez okres usuwania wad i usterek. W sytuacji wydłużenia 
terminu wykonania umowy przedmiotowa polisa musi być odpowiednio przedłużona i 
przedstawiona bezzwłocznie do wglądu Zamawiającemu.  

15. Polisy będą zawierać zrzeczenie się przez ubezpieczyciela wszelkich ewentualnych 
roszczeń regresowych w stosunku do Zamawiającego. Umowa ubezpieczeniowa nie 
może zostać rozwiązana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z 
co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.  
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16. Wykonawca będzie odpowiadać za przestrzeganie ogólnych oraz specyficznych dla 
danego rodzaju robót przepisów BHP i przeciwpożarowych. Pracownicy wykonujący 
przedmiot umowy zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich, 
uprawniających ich do pracy, a w odniesieniu do pracowników wykonujących prace na 
wysokościach, dopuszczające je do wykonywania tego rodzaju prac, szkoleń bhp. 

17. Zabezpieczenie swoich materiałów i sprzętu przed uszkodzeniem lub kradzieżą przez 
osoby trzecie.  

18. Przestrzeganie bieżących, wspólnych ustaleń podjętych podczas narad koordynacyjnych 
zapisanych w protokółach z narad koordynacyjnych.  

19. Utrzymanie bieżącego porządku na placu budowy oraz jego otoczeniu.   
20. Wywóz śmieci i odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji robót 

sukcesywnie na własny koszt oraz uporządkowanie placu budowy oraz przyległego 
otoczenia, po zakończeniu robót. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych 
obowiązków będzie uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu 
Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego bezskutecznym upływie, do 
wykonania wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

21. Uporządkowanie placu budowy po wykonaniu inwestycji i zgłoszenie przedmiotu 
umowy do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a także uczestniczenie 
we wszelkich odbiorach do etapu uzyskania zezwolenia na użytkowanie. 

22. Przeprowadzanie odbiorów. 
22. Pokrycie opłat związanych z dostawą mediów niezbędnych Wykonawcy do realizacji 

budowy. Opłaty te będą refakturowane przez Zamawiającego. 
23. Wykonanie Instrukcji Eksploatacji i Użytkowania dla wszystkich urządzeń i systemów 

znajdujących się w budynku i niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania 
24. Wykonanie Robót Budowlano-Montażowych zgodnie z niniejszą Umową, Projektem 

Wykonawczym i Projektem Budowlanym oraz Polskimi Normami, sztuką budowlaną i 
obowiązującymi przepisami prawa.  

 
 

§ 7. Terminy realizacji 
 
1. Ustala się następujące terminy realizacji: 

a. termin rozpoczęcia robót budowlanych – do 7 dni od dnia przekazania placu 
budowy,  

b. termin zakończania prac budowlanych - ______________2014 
c. termin zakończenia inwestycji – 30 kwietnia 2015r.   

2. Strony ustalają, iż terminem zakończenia inwestycji jest dzień, w którym pozwolenia na 
użytkowanie obiektu będącego przedmiotem niniejszej umowy stanie ostateczne i 
prawomocne. 

3. Jeżeli tempo realizacji robót jest niezgodne z harmonogramem robót, dochodzi do 
opóźnień lub powstaje zagrożenie niedotrzymania terminów wykonania, to Wykonawca 
jest zobowiązany do zwiększenia zatrudnienia, pracy w godzinach nadliczbowych, 
pracy w dni ustawowo wolne, zatrudnienia wielozmianowego lub zlecenia prac do 
wykonania podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający ma prawo żądania od 
Wykonawcy zwiększenia zatrudnienia, pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w dni 
ustawowo wolne, zatrudnienia wielozmianowego lub zlecenia prac do wykonania 
podwykonawcom.  

4. Zarówno organizacja jak i koszty opisanych powyżej działań obciążają Wykonawcę, 
bez prawa do ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie.  
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5. W przypadku gdy Wykonawca nie podejmie działań opisanych w ust. 3 lub nie 
zastosuje się do żądania Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie 
prac według własnego uznania innym podmiotom na koszt Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia należnego innym podmiotom za 
wykonanie poszczególnych prac.  

6. Niezależnie od powyższego, jeżeli pomimo działań Wykonawcy, o których mowa 
powyżej, zagrożone będą terminy wykonania ustalonych części lub całości prac 
budowlanych, nawet w stopniu niewielkim, to Zamawiający jest uprawniony do 
odpowiednich działań we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, aż do odstąpienia od 
umowy z winy Wykonawcy.  

7. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót określa harmonogram 
prac stanowiący załącznik nr 1 do Umowy. Z uwagi na zachowanie płynności 
wykonywania robót lub ze względów technologicznych Wykonawca jest uprawniony 
dokonać zmiany kolejności wykonywania robót z zachowaniem terminu odbioru 
końcowego. Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego oraz jego akceptacji.  

6. Ustalone w Umowie oraz Harmonogramie terminy zakończenia poszczególnych etapów 
prac i robót nie mogą ulec wydłużeniu. 

8. W przypadku gdy kontynuacja robót może wywołać zagrożenie, bądź spowodować 
niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, do ich 
wstrzymania zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane uprawniony jest 
inspektor nadzoru inwestorskiego. Przyczyny wstrzymania powinny być przez 
inspektora w dacie wstrzymania robót precyzyjnie opisane i zlokalizowane ze 
wykazaniem, że były one tak liczne i/lub istotne i nie dawały się niezwłocznie usunąć, 
stwarzając przy tym takie zagrożenie lub niezgodność, iż konieczne było wstrzymanie 
robót. 

 
 

§ 8. Wynagrodzenie i płatności 
 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe, niezmienne, w kwocie: ...................................... złotych 
netto. Słownie: ............................................................................................ złotych netto. 

2. Cena ryczałtowa nie uwzględnia podatku od towarów i usług VAT, który będzie 
doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami w poszczególnych fakturach 
wystawionych za wykonane roboty. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego powyżej wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Inwestycji, również 
tych których konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyrażając zgodę na zawarcie niniejszej Umowy oraz na 
terminy w niej określone, uwzględnił możliwość wpływu warunków atmosferycznych 
na realizację Robót a także konieczność dokonania ewentualnych przerw lub możliwość 
utrudnień mogących wystąpić w związku warunkami atmosferycznymi. Warunki 
atmosferyczne nie będą więc okolicznością uzasadniającą opóźnienie w wykonaniu 
robót i poszczególnych etapów robót. W każdym przypadku gdy wykonanie prac jest 
niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest na piśmie tego samego dnia poinformować o 
tym Zamawiającego.   
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5. Szczegółowe rozbicie kwoty wynagrodzenia ryczałtowego za poszczególne roboty 
zawarte jest w Załącznik Nr 4 – Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem 
Umowy.   

6. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za poszczególne roboty zgodnie ze 
stopniem zaawansowania robót określonym w Harmonogramie stanowiącym załącznik 
nr 1 do umowy.    

7. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół zaawansowania robót 
sporządzony w oparciu o faktycznie i prawidłowo wykonany zakres robót.   
Potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez obie strony protokół 
zaawansowania robót stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 
faktury. 

8. Odbiory częściowe dokonywane będą zgodnie z Harmonogramem stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. Protokoły zaawansowania robót będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru na 5 dni roboczych przed dniem dokonania odbioru. W dniu 
odbioru Inspektor Nadzoru sprawdzi stan zaawansowania prac i zatwierdzi protokół 
odbioru.  

9. O gotowości dokonania odbioru końcowego prac budowlanych Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego pisemnie. Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia 
do odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu pisemnego 
zgłoszenia. 

10. Zapłata w wysokości 90 % wartości faktur częściowych netto + cały VAT nastąpi w 
terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Płatności będą 
dokonywane w postaci przelewu bankowego na konto Wykonawcy, numer rachunku: 
……………………………………………………………………………………………. 

11. Pozostałe 10% wartości netto wszystkich faktur będzie zatrzymane przez 
Zamawiającego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający 
będzie mógł skorzystać z tej kwoty w przypadku powstania po stronie Wykonawcy 
obowiązku naprawienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy lub jej 
niewykonaniem. 

12. Do każdej faktury wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone oświadczenia 
Podwykonawców zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5, że ich należności od 
Wykonawcy za zrealizowane prace zostały uregulowane przez Wykonawcę. W 
przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
kwoty z faktury Wykonawcy odpowiadającej nieuregulowanej kwocie wynagrodzenia 
Podwykonawcy, do czasu uzupełnienia brakujących oświadczeń przez Wykonawcę. W 
takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy. 

13. Strony ustalają, że Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy, a 
Wykonawca nie jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w takiej części, jaką 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Podwykonawcom ale zapłaty nie dokonał, 
pomimo iż wierzytelności Podwykonawców są już wymagalne. Przed podjęciem 
decyzji o sposobie płatności Zamawiający wezwie Wykonawcę oraz Podwykonawcę do 
złożenia oświadczeń co do przyczyn sporu. Zamawiający jest uprawniony do zapłaty 
Podwykonawcom w szczególności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez 
Zamawiającego zapłaty należnej Podwykonawcom zwalnia Zamawiającego ze 
zobowiązania do zapłaty należności dla Wykonawcy w części, w jakiej wynagrodzenie 
to zostało zapłacone Podwykonawcom. Wykonawca, o ile otrzymał od Zamawiającego 
zapłatę za roboty (lub ich część) wykonane przez Podwykonawców, zobowiązany jest 
zwrócić Zamawiającemu kwoty, które Zamawiający zapłacił Podwykonawcom za 
roboty, za które Wykonawca wbrew swemu zobowiązaniu nie zapłacił. 
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15. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy, po 
podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót i wypłacona Wykonawcy wraz z 
płatnością faktury końcowej.  

16. Faktura końcowa będzie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót 
w terminie do 7 dni. 

17. Do faktury końcowej wystawianej przez Wykonawcę muszą być dołączone 
oświadczenia Podwykonawców zgodne ze wzorem stanowiący załącznik nr 5, że ich 
wszystkie należności wymagalne od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W 
przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 
kwoty odpowiadającej wysokości nieuregulowanej kwoty wynagrodzenia 
Podwykonawców, do czasu uzupełnienia brakujących oświadczeń przez Wykonawcę.  

18. Zamawiający może powstrzymać się z płatnościami faktur częściowych i końcowej do 
czasu przedłożenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy oraz 
gwarancji usunięcia wad i usterek. 

19. Termin płatności faktury końcowej wynosi 30 dni.  
20. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z 

tytułu sprawdzenia przedmiarów stanowiących podstawę złożenia przez Wykonawcę 
oferty. Żadne błędy rachunkowe lub obmiarowe, pominięcie, brak rozpoznania i 
doprecyzowania rozwiązań projektowych lub innych kosztów związanych z realizacją 
Inwestycji nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia określonego  
w ust. 1. 

21. Wynagrodzenie obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
sprawdzenia Umowy wraz z Załącznikami z uwzględnieniem ewentualnych 
nieścisłości, sprzeczności i niekompletności. Ewentualne zgłoszenie uwag przez 
Wykonawcę w tym zakresie po podpisaniu Umowy nie może być podstawą do 
ubiegania się Wykonawcy o zwiększenie Wynagrodzenia i/lub wydłużenia czasu 
wykonywania Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 9. Odbiory. 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać: 

a. odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w ciągu 7 dni roboczych od 
daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

b. odbiorów technologicznych wymaganych przepisami szczególnymi, 
c. odbiorów częściowych, 
d.  odbioru końcowego w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 
e.  odbioru gwarancyjnego przed upływem okresów gwarancji, w terminie 10 dni 

roboczych przed terminem ich wygaśnięcia. 
2. Zgłoszenia gotowości do odbiorów, o których mowa powyżej nastąpi poprzez wpis 

kierownika budowy do dziennika budowy za wyjątkiem odbiorów gwarancyjnych,  
o terminie których Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę nie później 
niż na 7 dni przed planowanym odbiorem.  

3. Potwierdzenie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywane 
przez inspektora nadzoru Zamawiającego w formie zapisu w dzienniku budowy. 

4. Odbiór końcowy oraz odbiory przed upływem okresów gwarancji będą dokonane 
komisyjnie z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy oraz potwierdzone odpowiednimi 
protokółami odbioru. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a 
przede wszystkim odpowiednie protokóły, zaświadczenia, certyfikaty i atesty. 
Dokumenty te powinny być dostarczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia 
gotowości do odbioru. 

 
§ 10. Roboty dodatkowe i zamienne 

 
1. Roboty dodatkowe są to roboty wykraczające poza zakres ilościowy, rodzajowy i 

jakościowy określony w Szczegółowym zakresie prac stanowiącym załącznik nr 4 do 
niniejszej umowy, zaś roboty zamienne są to roboty wykonywane przy użyciu innych 
materiałów i technologii niż określone w Umowie, załącznikach do Umowy i 
dokumentacji projektowej. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne mogą być wykonane po uzyskaniu przez Wykonawcę 
zgody Zamawiającego i Projektanta na ich wykonanie, na podstawie zawartego 
pomiędzy Stronami aneksu, określającego warunki ich realizacji podpisanego przed 
przystąpieniem do ich wykonywania.  

3. Zamawiający w toku realizacji robót, stanowiących przedmiot umowy może w 
uzasadnionych przypadkach dokonać na podstawie odrębnego aneksu zawartego 
pomiędzy Stronami zmian ilościowych, jakościowych i rodzajowych robót i prac, w 
stosunku do ustalonych w dokumentacji projektowej i wykonawczej. 

 
§ 11. Kary umowne 

 
1. Na zasadach określonych poniżej strony ponoszą odpowiedzialność w formie kar 

umownych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych. Kary mogą być potrącone z należności stron. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie: 
a.  w zakończeniu wykonania poszczególnych etapów zgodnie z ustalonym 

harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - w wysokości 0,2 % 
wartości przedmiotu umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b.  w zakończeniu wykonania robót budowalnych i/lub inwestycji zgodnie z ustalonym 
harmonogramem - w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia,  

c.  w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
okresie gwarancji - w wysokości 1 % netto wartości reklamowanego elementu za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nie podjęcia działań 
zaradczych, pomimo żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 3 umowy, w 
wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy rozpoczęty dzień roboczy 
opóźnienia, 

4.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku wykonywania robót 
niezgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi i przepisami BHP 
i P.POŻ, odmawia ich spełnienia w wysokości 500,00 złotych za każdą stwierdzoną 
nieprawidłowość.   

5.  Kary umowne określone powyżej mogą być kumulowane. Wykonawca oświadcza, że 
ww. kary umowne nie są nadmierne.  

6.  Za opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 
ustawowej. 
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7.  Niezależnie od powyższych postanowień stronom przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody z tytułu nienależytego lub 
nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na zasadach 
ogólnych. 

 
§ 12. Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy jeśli Wykonawca: 
a. nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 

7 dni od dat podanych w § 7 niniejszej umowy, z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego, 

b. wykonuje roboty niezgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami 
technicznymi i przepisami BHP i P.POŻ, odmawia ich spełnienia lub nie dokonał 
ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami § 5 po wcześniejszym wezwaniu 
Wykonawcy do należytego wykonywania umowy i niezastosowaniu się do niego 
przez Wykonawcę 

c. przerwał realizację umowy, a przerwa przekroczyła 7 dni i jest ona spowodowana 
okolicznościami zawinionymi przez Wykonawcę,  

d. realizuje roboty niezgodnie z umową, bez akceptacji Zamawiającego, pomimo 
wezwania go do należytego wykonywania umowy przez Zamawiającego,  

e. naliczone Wykonawcy przez Zamawiającego kary za opóźnienie osiągnęły wartość 
10% wartości przedmiotu umowy netto, 

f. jeśli Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości. 
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego jeśli:  
a. Zostanie wszczęte wobec Zamawiającego postępowanie upadłościowe, układowe 

lub likwidacyjne,  
b. Zamawiający opóźnia płatność pomimo braku zastrzeżeń co do należytego 

wykonania umowy powyżej 90 dni. 
3. W wypadku wstrzymania robót Wykonawca powinien: 

a. wykonać inwentaryzację Robót (potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru) 
b. zabezpieczyć Plac Budowy wraz ze znajdującymi się na nim mieniem oraz 

obiektami.  
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi druga strona, strona odstępująca od umowy może zażądać od 
drugiej strony kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy netto. 
Niezależnie od powyższych postanowień stronom przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody z tytułu nienależytego lub 
nieterminowego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na zasadach 
ogólnych. 

5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy należności za wykonany zakres umowy, w oparciu o dwustronnie 
uzgodniony protokół inwentaryzacji robót i dostaw.  

6. Strony dokonają odbioru robót i dostaw wykonanych przez Wykonawcę do dnia 
złożenia oświadczenia o odstąpieniu, o ile wykonane one zostały zgodnie z projektem 
budowlanym i spełniają wymogi prawa budowlanego, polskich norm i przepisów 
szczególnych.  
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§ 13. Gwarancje 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie wykonane prace. Okres 

gwarancji wynosi 60 miesięcy na wszystkie wykonane prace, w tym w szczególności na 
roboty konstrukcyjne, prace budowlane, pokrycie dachowe, prace wykończeniowe i 
instalacyjne, chodniki i parkingi.  

2. Za początek biegu gwarancji uważa się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót budowlanych 

3. Okres gwarancji dla zieleni jak również dla urządzeń, których producentami są osoby 
trzecie jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta, jednakże nie mniej 
niż 24 miesiące od dnia oddania budynku do użytkowania. 

4. W przypadku okoliczności wymaganych właściwą eksploatacją przedmiotu umowy 
Wykonawca złoży ofertę na odpłatne świadczenie usług konserwacyjnych, o ile będzie 
to życzeniem Zamawiającego.  

5. Wszelkie roboty związane z usuwaniem wad po uruchomieniu obiektu Wykonawca 
wykonywać będzie tylko w uzgodnieniu ze Zamawiającym. O każdym przypadku 
wykrycia wady Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 
Wykonawcę ze wskazaniem rodzaju wady, za pośrednictwem faksu, e-mail’a lub 
listem.  

6. Sposób postępowania w przypadku wykrycia jakiejkolwiek Wady, Braku lub Usterki 
Inwestycji, Robót, Urządzeń lub Wyposażenia w okresie gwarancyjnym: 
a. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie do 

30 dni od daty jej wystąpienia. 
b. Istnienie wady zostanie określone Protokołem Usterkowym przez Strony w 

terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
zawiadomienia o wykryciu wady. 

c. Protokół Usterkowy będzie zawierał szczegółowy opis wady, sposób oraz termin 
usunięcia. 

d. Wykonawca usunie wadę w terminie 14 dni od daty podpisania Protokołu 
Usterkowego chyba, że charakter i właściwości ujawnionej wady uniemożliwiają 
jej usunięcie w tym terminie lub Strony ustalą inaczej. 

6. W razie nieuzasadnionej odmowy usunięcia usterek w ustalonym terminie Zamawiający 
może je usunąć na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym uprzedzeniu.  

7. Dla instalacji takich jak: instalacje grzewcze, wodociągowe, kanalizacyjne, windy, 
instalacje elektryczne, w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiających ich 
użytkowanie czas przystąpienia do naprawy wynosi 1 dzień roboczy od momentu 
powiadomienia Wykonawcy o awarii. 

8. Po upływie 36 miesięcy okresu gwarancyjnego od podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego Strony dokonają przeglądu Inwestycji, sporządzą Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego potwierdzający należyte wykonanie Umowy w danym okresie. Wady, 
braki i usterki wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte w ciągu 30 dni od 
daty podpisania protokółu.  

9. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady, braki lub usterki w Przedmiocie Umowy, to 
okres gwarancji w stosunku do części Przedmiotu Umowy, w której nastąpiła wada, 
brak lub usterka, ponownie rozpocznie się od daty potwierdzenia przez Zamawiającego 
usunięcia przez Wykonawcę zaistniałej wady lub usterki. 

10. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne w odniesieniu 
do przedmiotu umowy w zakresie określonym w kodeksie cywilnym. 

11. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i usług naprawczych może każdorazowo 
żądać wspólnego przeglądu przedmiotu umowy, jednak nie częściej niż raz w roku. 
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12. Na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego z niniejszej umowy, 
Wykonawca udzieli, zgodnie z załączonym wzorem gwarancję dobrego wykonania 
umowy (gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa) w wysokości 3 % umówionego 
Wynagrodzenia. Po dokonaniu odbioru końcowego gwarancja dobrego wykonania 
Umowy zostanie zwrócona w zamian za niżej opisaną gwarancję wypełnienia świadczeń 
z rękojmi i gwarancji. 

13. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi i 
gwarancji, Wykonawca udzieli, zgodnie z załączonym wzorem, gwarancję bankową 
lub ubezpieczeniową usunięcia wad i usterek w wysokości 5 % umówionego 
Wynagrodzenia. Powyższa gwarancja winna być przedłożona równocześnie z 
wystawieniem faktury końcowej.  

 
 
 

§ 14. Przedstawiciele stron 
 
1. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy są :  

a. ___________________ Członek Zarządu, 
b. ____________________ - Inspektor nadzoru inwestorskiego 
c. ____________________ - Inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Przedstawicielami upoważnionymi do reprezentowania Wykonawcy jednoosobowo 
mogą być: 
a. _______________________, lub 
b. _______________________ – Kierownik budowy. 
 

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami dla swojej skuteczności będzie doręczana 
na następujące adresy: 
a.  Zamawiający : _______________________ 
b.  Wykonawca: _______________________ 

4.  O każdej zmianie adresu Strony są zobowiązane powiadomić się nawzajem w terminie 
7 dni od dokonania zmiany, pod rygorem skuteczności doręczenia w przypadku 
wysłania korespondencji na poprzedni znany Stronie adres. 

 
§ 15. Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieważne lub 

nieskuteczne podczas wykonywania umowy, nie będzie to skutkować nieważnością 
pozostałych postanowień umowy (klauzula salwatoryjna). 

3. Niżej podpisani przedstawiciele Stron zapewniają, że są należycie umocowani do 
podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie 
umowy, o ile zgoda taka była konieczna. 

4. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają 
orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

5. W sytuacjach spornych strony mając na uwadze celu oznaczony w umowie, 
zobowiązują się do podjęcia negocjacji, zmierzających do wypracowania wspólnego 
stanowiska i osiągnięcia zamierzonego celu.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa znajdują zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz prawa budowlanego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
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7. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki wymienione w § 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Harmonogram prac 
2. Projekt Budowlany 
3. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
4. Szczegółowy Zakres prac objętych przedmiotem umowy, 
5. Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
6. Wzór Protokołu odbioru 
7. Odpis z ewidencji działalności gospodarczej Zamawiającego 
8. Odpis KRS Wykonawcy 
9. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy. 
10. Wzór gwarancji dobrego wykonania umowy, 
11. Wzór gwarancji usunięcia wad i usterek  
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Wzór oświadczenia Podwykonawcy 
 
 

DOTYCZY:  
 

ZAMAWIAJĄCY:  
 

WYKONAWCA:  
 

PODWYKONAWCA: Dane firmy 

 
 
 

Oświadczenie podwykonawcy 
 
 
Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę ________________________________ oświadczam, 
że: 
 

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane nr ____ 
zawartej w dniu _______ z firmą _______________________ , wymagalne do dnia 
złożenia niniejszego oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej 
wysokości. 

2. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 
może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy, jego pracowników oraz 
innych osób zaangażowanych z jego ramienia do realizacji ww. umowy wobec 
Wykonawcy i Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za wszelkie wykonane roboty 
będące przedmiotem ww. umowy 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Data, pieczęć i podpis Podwykonawcy 
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Wzór gwarancji dobrego wykonania umowy  
 
Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia ………………………. zwanej dalej 
„Umowa" zawartej pomiędzy: 
Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą przy  
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000041765, NIP 754-130-64-35, reprezentowana przez  
Pana Arnolda Czech – Prezesa Fundacji 
______________ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „ Inwestorem”,  
 

a 
 

________________________ zwanym w dalszej części Umowy " Wykonawcą",  
 
zgodnie z postanowieniem Umowy zobowiązującym Wykonawcę do przedłożenia 
Zamawiającemu gwarancji dobrego wykonania zabezpieczającej prawidłowe 
dotrzymanie przez Wykonawcę jego zobowiązań na mocy Umowy MY, NIŻEJ PODPISANI 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwani dalej „Bank/Ubezpieczyciel" niniejszym gwarantujemy dokonanie zapłaty na rzecz 
Zamawiającego na jego pisemne żądanie, przekazane zgodnie z poniższymi 
postanowieniami, do kwoty podanej poniżej, w zakresie, w jakim Wykonawca nie wykona 
wszystkich lub części swoich zobowiązań na mocy Umowy, jednak z zastrzeżeniem, że 
łączna kwota naszej odpowiedzialności na mocy niniejszej gwarancji jest ograniczona i nie 
przekroczy kwoty …………………………………….. złotych.  
 
ROSZCZENIA NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI dobrego wykonania zgłaszane na 
mocy pisemnego żądania Zamawiającego należycie podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, zawierającego stwierdzenie, że Wykonawca naruszył swoje 
zobowiązanie/a na mocy Umowy oraz charakter takiego naruszenia. Płatności na mocy 
niniejszej gwarancji dobrego wykonania będą dokonywane w ciągu 14 dni roboczych od 
otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia. 
 
ROSZCZENIĄ OPISANE POWYŻEJ mogą być zgłaszane do nas nie później niż do dnia 
……………………………., przy czym po tej dacie niniejsza gwarancja dobrego wykonania 
uznana będzie za nieważną niezależnie od jej ewentualnego zwrotu do nas. 
 
NINIEJSZA GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA jest nieprzenoszalna. 
 
NINIEJSZA GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA podlega prawu polskiemu. 
Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą gwarancją będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy według siedziby Zamawiającego.  
 
 

………………………………………… 
W imieniu Banku/Ubezpieczyciela 
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Wzór gwarancji usunięcia wad i usterek  
 

Na podstawie umowy o roboty budowlane z dnia ……………….. zwanej dalej „Umowa" 
zawartej pomiędzy: 
 
Fundacją Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych z siedzibą przy  
ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000041765, NIP 754-130-64-35, reprezentowana przez  
Pana Arnolda Czech – Prezesa Fundacji 
______________ 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „ Inwestorem”,  
 

a 
 

________________________ zwanym w dalszej części Umowy " Wykonawcą 
 
zgodnie z postanowieniem Umowy zobowiązującym Wykonawcę do przedłożenia 
Zamawiającemu gwarancji usunięcia usterek i wad zabezpieczającej dotrzymanie przez 
Wykonawcę jego zobowiązań na mocy Umowy do terminowego usunięcia jakichkolwiek 
usterek lub wad w okresie rękojmi/gwarancji w wykonanych przez Wykonawcę pracach 
budowlanych, MY, NIŻEJ PODPISANI ………………………………………….. zwani dalej 
„Bank/Ubezpieczyciel" niniejszym gwarantujemy dokonanie zapłaty na rzecz Zamawiającego 
na jego pisemne żądanie, przekazane zgodnie z poniższymi postanowieniami, do kwoty 
podanej poniżej, w zakresie w jakim Wykonawca nie wykona wszystkich lub części swoich 
zobowiązań do usunięcia usterek i wad na mocy Umowy, jednak z zastrzeżeniem, że łączna 
kwota naszej odpowiedzialności na mocy niniejszej gwarancji jest ograniczona i nie przekroczy 
kwoty ………………………………………. złotych. 
 
ROSZCZENIA NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI usunięcia usterek i wad będą zgłaszane 
na mocy pisemnego żądania Zamawiającego należycie podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego, zawierającego stwierdzenie, że Wykonawca naruszył swoje 
zobowiązanie/a na mocy Umowy oraz charakter takiego naruszenia. Płatności na mocy 
niniejszej gwarancji usunięcia usterek i wad będą dokonywane w ciągu 14 dni roboczych od 
dnia otrzymania prawidłowego zgłoszenia roszczenia. 
 
ROSZCZENIA OPISANE POWYŻEJ mogą być zgłaszane do nas nie później niż do 
……………………………, przy czym po tej dacie niniejsza gwarancja usunięcia usterek i wad 
uznana będzie za nieważną niezależnie od jej ewentualnego zwrotu do nas. 
 
NINIEJSZA GWARANCJA usunięcia usterek i wad jest nieprzenoszalna. 
NINIEJSZA GWARANCJA usunięcia usterek i wad podlega prawu polskiemu. Wszelkie 
spory powstałe w związku z niniejszą gwarancją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
Zamawiającego.  
 

………………………………………… 
W imieniu Banku/Ubezpieczyciela 

 


