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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 2/RPSW.02.05 

 

 

Umowa nr ………. 

Zawarta dnia ……………. roku w Końskich 

pomiędzy: 

 

GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Końskich, 

ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie, posiadającą nr KRS 0000541294, REGON 360670693, NIP 6581982886, zwaną 

w dalszej części umowy, Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Dariusza Młodawskiego, Prezesa Zarządu 

a 

…………………………………………………………………, z siedzibą w ………………………………………. 

posiadającym nr REGON ………………………., NIP ………………… zwanym, w dalszej części umowy 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

…………………………..……………...………………………… 

 

Na podstawie przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania 

ofertowego z dn. ………..……. dotyczącego realizacji projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego 

innowacyjnego worka filtracyjnego” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: kompleksowe wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

(będącego inwestorem) robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na: budowie budynku 

produkcyjnego z częścią socjalno-biurową wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji (sanitarnej 

i deszczowej), c.o., elektryczną na działce nr 1247 w obrębie ewidencyjnym 0018 Kornica. 

2. Szczegółowy zakres robót wyszczególniony został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót budowlanych z podziałem na ich poszczególne etapy, 

opracowany przez Wykonawcę, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

4. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka 

filtracyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego 

w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (umowa nr RPSW.02.05.00-26-0028/17). 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z dokumentacją 

techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz do oddania poszczególnych etapów robót jak i całego przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiającemu 

w terminach w niej określonych. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem terenu, na którym zrealizowany zostanie przedmiot niniejszej 

Umowy oraz, że posiada prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Koneckiego – Decyzja 
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Nr BP.6740.500.2017.KC z dnia 17.01.2018 r. Pozwolenie zostało wydane firmie GWARANT-EKO GEKO 

FILTRATION Sp. z o.o. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami panującymi w miejscu wykonania robót (placem 

budowy) i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń oraz otrzymał i zapoznał się z pozwoleniem 

na budowę, dokumentacją techniczną, którą to dokumentację uważa za pełną, kompletną i wystarczającą 

do prawidłowego wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminach w niej 

przewidzianych za wynagrodzenie opisane w §9 ust. 1 niniejszej Umowy – nie dotyczy to jednak okoliczności, 

których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zauważyć w dacie zawarcia niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do zgodnego z niniejszą Umową 

wykonania swoich zobowiązań oraz że znany jest mu zakres i harmonogram robót objętych niniejszą Umową. 

4. Wykonawca wykona i ukończy roboty objęte niniejszą Umową, z najwyższą starannością, zasadami sztuki 

budowlanej i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i jej załączników oraz usunie ewentualne ich wady 

i usterki. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia szkody Wykonawca zobowiązany jest 

podjąć niezwłoczne działania mające na celu uniknięcie lub zminimalizowanie powstającej szkody. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizowane roboty oraz ewentualne szkody i wady z nimi 

związane, w tym również za szkody wyrządzone w trakcie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim. 

6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją niniejszej Umowy jest wytwórcą i posiadaczem odpadów 

powstałych w trakcie realizacji robót i jest zobowiązany do właściwego postępowania z nimi zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zabronione jest w szczególności zakopywanie lub spalanie 

odpadów. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia na placu budowy lub postępowania przez Wykonawcę 

z odpadami niezgodnie z przewidzianymi prawem zasadami gospodarowania odpadami Zamawiający obciąży 

Wykonawcę kosztami doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, w szczególności kosztami wywozu 

lub/i utylizacji odpadów. 

 

§ 3 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot umowy z zachowaniem najwyższej staranności, w sposób 

gwarantujący spełnienie warunków niniejszej umowy, w tym zgodnie z Szczegółowym Zakresem robót oraz 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącymi Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy, zgodnie 

z projektem budowlanych, wszelkimi wymaganiami i poleceniami Zamawiającego lub inspektora nadzoru 

(chyba że będą one sprzeczne z prawem lub niniejszą umową), zasadami sztuki budowlanej i wiedzą 

techniczną, Polskimi Normami, wskazaniami nadzoru inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, 

a zwłaszcza przepisami BHP, prawa pracy oraz przeciwpożarowymi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza prac, 

2) prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 

techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi; 

3) zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego niezbędne uprawnienia, wyposażonego 

w narzędzia niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu Umowy oraz odzież roboczą 

i sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

4) zgłaszania robót do odbioru, w tym robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

5) sporządzania protokołów zaawansowania robót; 

6) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych należytej jakości i dopuszczonych 

do wykorzystania w budownictwie, zgodnie z zapisami projektu budowlanego. Wykonawca przedstawi 

na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru stosowne atesty, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną 

dopuszczające poszczególne stosowane przez Wykonawcę materiały do wykorzystania w budownictwie, 

najpóźniej w terminie 7 dni od doręczenia mu wystosowanego żądania; 



   
 

Strona 3 z 11 

7) udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty zgodnie z zapisami niniejszej umowy oraz usuwanie 

w sposób terminowy, prawidłowy i na swój wyłączny koszt wszelkich usterek i wad w wykonanych 

lub wykonywanych robotach, stwierdzonych przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru w czasie 

trwania robót, po zakończeniu ich poszczególnych etapów, jak i w okresie gwarancji i rękojmi; 

8) dostarczenia niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 

realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

9) zapewnienia odpowiedniego oprzyrządowania, personelu oraz materiałów do zbadania na żądanie 

Zamawiającego jakości wykonanych robót; 

10) przedstawienia Zamawiającemu próbek materiałów wykończeniowych do akceptacji najpóźniej 

na 2 tygodnie przed ich zastosowaniem; 

11) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wykonanych przez siebie prac do czasu 

ich odbioru przez Zamawiającego; 

12) usunięcia szkód powstałych z winy Wykonawcy na budowie w trakcie wykonywania przez niego robót; 

13) zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż.; 

14) przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

15) wykonania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub wynikających z obowiązku 

służb geodezyjnych pomiarów geodezyjnych i przygotowania dokumentacji z tym związanej; 

16) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie budowy i dróg dojazdowych w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, usuwania zanieczyszczeń z dróg publicznych powstałych w związku 

z wykonywanymi robotami, usuwania niezwłocznie poza teren budowy oraz zagospodarowywanie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odpadów budowlanych, resztek materiałów lub śmieci oraz 

zbędnych urządzeń i konstrukcji prowizorycznych na swój koszt pod rygorem wykonania wymienionych 

w niniejszym punkcie czynności przez Zamawiającego (lub osobę trzecią za zlecenie Zamawiającego) 

na koszt Wykonawcy; 

17) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy; 

18) po zakończeniu robót – uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w szczególności poprzez usuniecie 

własnych urządzeń i zagospodarowania, usunięcie śmieci i zanieczyszczeń z placu i zaplecza budowy; 

19) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenów przylegających do placu budowy, w tym nieruchomości 

sąsiednich  oraz publicznych dróg i ciągów komunikacyjnych; 

20) kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej 

dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego 

kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

21) posiadania nieprzerwanie w okresie realizacji niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności, w szczególności wykonywania robót budowlanych, na sumę nie niższą 

od wartości netto niniejszej Umowy. 

22) wyznaczenia kierownika budowy, którego niniejszym wyznacza w osobie ………………………………..., 

będącego przedstawicielem Wykonawcy na budowie, uprawnionym do otrzymywania oświadczeń 

i zawiadomień kierowanych do Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac. 

4. Wykonawca zapewni kierownictwo ekipy budowlanej, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia 

niezbędne do wykonania prac. 
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§4 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) przekazania Wykonawcy protokolarnie placu budowy, 

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego, 

3) przystępowania do odbiorów robót zgodnie postanowieniami niniejszej umowy, 

4) zapewnienia Wykonawcy miejsca na składanie materiałów, 

5) zapewnienia Wykonawcy odpłatnego korzystania z punktów poboru energii elektrycznej i wody 

dla potrzeb prowadzonej inwestycji w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy na warunkach określonych 

w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający nie udostępnia pomieszczenia socjalnego dla Wykonawcy. Zamawiający udostępni teren, gdzie 

Wykonawca jest zobowiązany postawić kontenery socjalne z sanitariatami. 

§5 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1) termin przekazania placu budowy: .………………….. 

2) termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazaniu placu budowy  ………………….. 

3) termin zakończenia robót do dnia  ………………….. 

2. Szczegółowe terminy realizacji etapów robót określa Harmonogram rzeczowo – finansowy robót, stanowiący 

Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

3. Terminem wykonania Umowy jest termin podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego, nie później 

jednak niż dzień, w którym Zamawiający zgodnie z umową powinien dokonać tego odbioru. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest 

możliwa w następujących przypadkach: 

1) Wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź organ administracji publicznej z innych przyczyn, niż te, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

2) Działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące 

po zawarciu niniejszej Umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie 

jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie 

z jej treścią. Do działania siły wyższej Strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, 

powódź, pożar, które nie powstały z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków 

w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt administracji państwowej. Strona powołująca się na 

stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, 

a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej 

Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań 

dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku nieprzewidzianych zadań; 

3) Wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy 

wykonanie robót; 

4) Napotkania na nieruchomości, na której prowadzone są roboty budowlane, warunków fizycznych bądź 

przedmiotów mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego; 

5) W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w §5 ust. 4 pkt 2, Strony uzgadniają nowe terminy 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu, uwzględniające okres niemożności 

prowadzenia robót oraz okres konieczny dla podjęcia robót na nowo. 

6) Koszt zabezpieczenia robót w razie przerwy w ich wykonywaniu ponosi strona odpowiedzialna 

za przerwanie. Jeżeli przyczyna przerwania robót jest niezależna od stron, ponoszą one koszty 

zabezpieczenia po połowie. 



   
 

Strona 5 z 11 

§6 

Odbiór prac 

 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy po całkowitym wykonaniu wszystkich prac, objętych umową. 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Zamawiający za pośrednictwem inspektora 

nadzoru w terminie 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia do odbioru (pisemnie lub mailowo) inspektorowi 

nadzoru. Zamawiający zobowiązuje się do niewstrzymywania odbioru tych robót bez uzasadnionej przyczyny 

wskazanej na piśmie. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pismem skierowanym bezpośrednio 

do inspektora nadzoru; podstawą do tego zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie robót stanowiących 

przedmiot niniejszej Umowy, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Inspektora 

nadzoru. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wymagane 

przepisami prawa wpisy do dziennika budowy, skompletować i przekazać inspektorowi nadzoru wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

4. Zamawiający wyznaczy termin oraz rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia mu gotowości do odbioru. 

5. Z czynności odbiorów sporządzane będą przez strony protokoły, zawierające wszelkie ustalenia dokonane 

w jego toku w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w czasie odbiorów wad i usterek. Wraz 

z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: protokoły odbiorów, protokoły z prób, 

rozruchów, regulacji i uruchomień instalacji i urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne, 

instrukcje obsługi, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, kominiarska, komplet dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania na wbudowane, zamontowane lub wykonane 

materiały, urządzenia i instalacje (w tym aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości 

i atesty) , zezwolenia i opinie wymaganymi właściwymi przepisami, protokoły z przeprowadzenia prób. 

6. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad i usterek przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w szczególności zgodnie z projektem 

budowlanym. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru 

z powodu nie zakończenia robót lub niewłaściwego lub wadliwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia 

z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prawem prób, Zamawiający może odmówić odebrania 

przedmiotu umowy, w innym przypadku protokół odbioru końcowego powinien być sporządzony w terminie  

4 dni od dnia zakończenia odbioru. Zamawiający zobowiązuje się do niewstrzymywania końcowego odbioru 

robót bez uzasadnionej przyczyny wskazanej na piśmie. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca będzie 

zobowiązany do usunięcia tych wad we wskazanym mu przez Zamawiającego terminie. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli umożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót wykonanych wadliwie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy nie dokonując zapłaty za roboty i żądać wykonania przedmiotu umowy w całości 

lub w części po raz drugi. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki to Wykonawca dokona odbioru określając 

w protokole termin ich usunięcia. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru o usunięciu wad i usterek oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych lub posiadających 

usterki. 

11. Datą odbioru robót jest data podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę  bezusterkowego końcowego 

protokołu odbioru robót. 

a) Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w niniejszej Umowie oraz termin na protokolarne usunięcie stwierdzonych podczas tego 

odbioru wad i usterek. 

b) Wyklucza się dokonywanie odbioru w sposób jednostronny przez Wykonawcę albo przekazanie 

do użytku lub przez samo zgłoszenie ukończenia robót. 

12. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady będą nadawać się do usunięcia, a czas niezbędny do ich usunięcia nie przekroczy 1 tygodnia, 

może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru 

do tego czasu, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub czas niezbędny do ich usunięcia przekroczy 1 tydzień to: 

a) jeżeli wady są nieistotne, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub żądać 

ich usunięcia w zakreślonym terminie, 

b) jeżeli wady są istotne, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania Przedmiotu odbioru 

po raz drugi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 

§7 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż wykona Przedmiot umowy bez / z* (niepotrzebne skreślić), udziałem 

podwykonawców. Wykaz podwykonawców i zakres prac przez nich wykonywanych (jeśli dotyczy) określa 

załącznik nr ……. do niniejszej umowy. 

2. W przypadku zamiaru podzlecenia przez Wykonawcę robót podwykonawcom Zamawiający jest uprawniony 

do wstrzymania bieżących płatności na rzecz Wykonawcy do czasu udokumentowania faktu uregulowania, 

w szczególności zobowiązań finansowych Wykonawcy na rzecz podwykonawców związanych z niniejszą 

umową. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę. 

4. Wykonawca nie może podpisać umowy o podwykonawstwo z innymi podwykonawcami niż wymienieni 

w załączniku do niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

§8 

Współdziałanie stron 

 

1. Strony zobowiązane są współdziałać przy wykonaniu niniejszej umowy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy będzie 

…………………………………………..…, tel. …………………….. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych Przedmiotem Umowy będzie 

…………………………………………..…, tel. …………………….. 

4. Roboty budowlane objęte Przedmiotem umowy  będą prowadzone przez kierownika budowy w osobie: 

………………………………….. 

5. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego sprawować będzie ……………………………… 
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§9 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wszystkie 

wykorzystane przez niego materiały, urządzenia i środki produkcji, całą robociznę oraz wykonanie wszelkich 

nałożonych na Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości………..zł netto + …..% podatek VAT. Razem do zapłaty 

………………zł  brutto (słownie: …………………………………). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §9 ust. 1 jest ceną za wykonanie wszystkim prac objętych Przedmiotem 

umowy. 

3. Ustalone w §9 ust. 1 wynagrodzenie nie podlega podwyższeniu. Wykonawca oświadcza, że akceptując 

powyższe wynagrodzenie uwzględnił wszystkie warunki i okoliczności mające lub mogące mieć wpływ 

na jego wysokość i nie będzie domagał się podwyższenia wskazanego w §9 ust. 1 wynagrodzenia. 

4. Wykonawca za wykonane prace wystawi faktury częściowe i fakturę końcową. 

5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i płatności na jego rzecz stanowi sporządzony przez 

niego i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego pisemny protokół 

zaawansowania robót podpisywany w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca 

kalendarzowego lub protokół końcowego odbioru robót. Dopuszcza się możliwość sporządzania protokołów 

zaawansowania robót za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy. W przypadku nie osiągnięcia 

przez Wykonawcę stanu zaawansowania robót przewidzianego w harmonogramie rzeczowo – finansowym 

brak jest podstaw do sporządzania protokołów zaawansowania robót stanowiących podstawę fakturowania. 

6. Podpisanie protokołu zaawansowania robót nie stanowi ich odbioru w rozumieniu prawa budowlanego 

lub prawa cywilnego, a sporządzane jest jedynie celem rozliczenia finansowego robót w toku. Zamawiający 

zobowiązuje się do niewstrzymywania podpisania protokołu zaawansowania robót bez uzasadnionej 

przyczyny wskazanej na piśmie. 

7. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę nie częściej niż raz na miesiąc 

wg protokołów zaawansowania robót. Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust. 1. Pozostała kwota zostanie zapłacona na podstawie faktury 

końcowej. 

8. Dokumentem niezbędnym do uruchomienia płatności Wykonawcy jest protokół zaawansowania robót lub 

protokół odbioru końcowego podpisany przez strony oraz faktura VAT. 

9. Faktury wraz z oryginałem podpisanych przez strony protokołów zaawansowania robót będą doręczane 

Zamawiającemu na adres: ……………………………………………….. 

10. Zapłata całości lub części wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy zostanie dokonana przelewem 

w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że został wskazany inny termin na fakturze. 

11. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

12. W razie stwierdzenia wad w wykonanych lub wykonywanych robotach albo w wykonaniu innych 

obowiązków umownych przez Wykonawcę, Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą całości lub części 

wynagrodzenia do czasu usunięcia wad lub wykonania obowiązku przez Wykonawcę, w kwocie 

odpowiadającej kosztom usunięcia wad lub wykonania innych wymagalnych obowiązków umownych przez 

Wykonawcę. 

13. Z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiający może potrącać kary umowne, koszty wykonawstwa 

zastępczego oraz wszelkie inne należności którymi jest uprawniony obciążyć Wykonawcę zgodnie 

z postanowieniami niniejszej Umowy. 
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§10 

Roboty dodatkowe 

 

1. Jeżeli w czasie realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w stosunku do zakresu 

niniejszej Umowy, w szczególności nie objęte dokumentacja techniczną, Wykonawca wykona 

je na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu. 

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalane będzie przed ich wykonaniem na podstawie przedstawionego 

przez Wykonawcę i zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego kosztorysu. 

3. Roboty dodatkowe o łącznej wartości nie przekraczającej 1% (jeden procent) wynagrodzenia umownego 

o jakim mowa w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, stanowią ryzyko Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem 

wynagrodzenia Wykonawcy ani koniecznością zapłaty za ich wykonanie Wykonawcy przez Zamawiającego 

ponad wysokość ustalonego wynagrodzenia umownego. 

 

§11 

Kary umowne 

 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej 

Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą także kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w ukończeniu któregokolwiek z etapów robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym (Załącznik nr 2) w stosunku do terminów tam przewidzianych jak również za opóźnienie 

zakończenia robót w stosunku do terminu wykonania przedmiotu Umowy o jakim mowa w §1 ust. 1 – w 

wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy (zgodnie z §9 ust.1) – za każdy dzień zwłoki, 

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

w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia netto określonego §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad, 

3) za każdy przypadek użycia przez Wykonawcę bez pisemnej zgody zamawiającego lub inspektora nadzoru 

materiałów lub urządzeń innych niż określone projektem – karę umowną w wysokości 0,1 % wartości 

wynagrodzenia netto przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (§9 ust.1) – za każdy 

dzień licząc od daty stwierdzenia użycia takiego materiału lub urządzenia do dnia wymiany na materiał 

lub urządzenie zgodne z dokumentacją projektową, 

4) za każdy przypadek użycia przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń nie dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie lub/i nie posiadających atestów, certyfikatów lub innych dokumentów 

wymaganych przepisami prawa – kare umowną w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto 

przysługującego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (§9 ust.1) – za każdy dzień licząc od daty 

stwierdzenia użycia takiego materiału lub urządzenia do dnia wymiany na materiał lub urządzenie 

spełniające w/w wymagania; 

5) za każdy przypadek stwierdzenia przebywania na terenie wykonywania robót przewidzianych niniejszą 

Umową pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy w stanie uzasadniającym podejrzenie pozostawania 

przez niego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub innych podobnie działających 

substancji – karę umowną w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych). 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

25% wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1. 

3. Zamawiający zachowuje bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych, na zasadach ogólnych, 

jednakże do kwoty nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 



   
 

Strona 9 z 11 

§12 

Rozwiązanie Umowy, ograniczenie zakresu robót 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w całości lub w części ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy zajdzie co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 

1) W przypadku wyznaczenia kuratora lub likwidatora Wykonawcy jak również gdy Wykonawca złoży 

oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego. 

2) Wykonawca z przyczyny leżącej po jego stronie w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania placu 

budowy nie rozpoczął realizacji Przedmiotu umowy lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania 

Zamawiającego. 

3) Wykonawca opóźnia się w realizacji Przedmiotu umowy w sposób uzasadniający przypuszczenie, 

iż Umowa nie zostanie przez niego wykonana w terminie. 

4) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową w szczególności dokumentacją techniczną lub nie 

reaguje albo nie stosuje się do poleceń Zamawiającego lub inspektora nadzoru dotyczące poprawek lub/i 

zmian sposobu wykonania robót (chyba że są niezgodne z prawem lub niniejsza umową), a bezskuteczne 

okaże się pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do wykonywania robót zgodnie z Umową 

lub zastosowania się do dozwolonych poleceń, w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 5 dni. 

5) W przypadku gdy opóźnienia zwłoka w realizacji robót przez Wykonawcę przekroczą 14 dni w stosunku 

do harmonogramu rzeczowo – finansowego, a bezskuteczne okaże się pisemne wezwanie wykonawcy 

przez Zamawiającego do nadrobienia zwłoki w terminie 7 dni. 

2. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy w przypadkach określonych w §12 ust. 1 

w terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej rozwiązanie. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: 

1) Zamawiający zalega z płatnością wymagalnych należności na rzecz Wykonawcy powyżej 30 (trzydziestu) 

dni; warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wcześniejsze powiadomienie na piśmie 

Zamawiającego o istniejącym zadłużeniu, zawierające wezwanie do zapłaty zaległej płatności w terminie 

5 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia przez Zamawiającego; po bezskutecznym upływie 

tego terminu Wykonawca może zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy; 

2) Wykonawca z przyczyny leżącej po stronie Zamawiającego nie ma dostępu do frontu robót przez 

co najmniej 60 dni (a jeżeli jest to skutkiem nakazu organu administracji publicznej – 90 dni), 

a bezskuteczne okaże się pisemne wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę do nadrobienia zwłoki 

w terminie 7 dni 

4. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy w przypadkach określonych w §12 ust. 3 

w terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji 

prac w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia tychże prac, a następnie opuszczenia miejsca 

ich wykonywania. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wszelkie znajdujące 

się na terenie prac materiały, roboty tymczasowe i wykonane prace zostaną przekazane protokolarnie 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac 

wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych 

prac w proporcji do całego Przedmiotu umowy, który po akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury rozliczeniowej. Prawidłowo wystawiona faktura 

rozliczeniowa jest płatna w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu. 

9. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działania/zaniechania 

stanowiły przyczynę odstąpienia. 
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§13 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru do usunięcia na swój 

koszt wszelkich wad i usterek występujących w wykonanych robotach zarówno w trakcie ich wykonywania 

jak i w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę oraz dostarczone i wbudowane 

materiały (z wyłączeniem zainstalowanych urządzeń, na które obowiązywać będą terminy gwarancji jakości 

ustalone przez producentów tych urządzeń) wynosi ……………….…. miesięcy od daty podpisania przez 

strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie później niż od dnia, w którym protokół ten winien 

zostać podpisany zgodnie z niniejszą umową. 

3. Wykonawca udziela niniejszym zamawiającemu gwarancji jakości na zasadach wynikających z art. 577 

do 581 kodeksu cywilnego na wszystkie wykonane roboty objęte niniejszą Umową. Niniejsza Umowa stanowi 

dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy naprawy/usunięcia 

wszelkich wad i usterek w wykonanych przez niego robotach stwierdzonych w okresie gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

końcowym, zgłoszonych Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie na adres …..., telefonicznie/faksem 

na numer …………. lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy ………… W przypadku zmiany danych 

teleadresowych Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego pisemnie o tych zmianach. 

5. Termin usunięcia wad uzgadniany będzie każdorazowo w protokole spisanym przy udziale obu stron 

lub wskazanym przez Zamawiającego. Protokół zostanie spisany w terminie do 3 dni kalendarzowych 

od momentu zgłoszenia. 

6. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części prac na nowo, termin 

gwarancji biegnie od chwili wykonania tych prac lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji 

ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady Przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający 

z gwarancji nie mógł korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1) normalnego zużycia, 

2) wynikłych z winy użytkownika. 

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

nad usuwaniem wad. 

10. W przypadku ujawnienia wad w Przedmiocie umowy w trakcie realizacji prac Zamawiający ma prawo żądania 

ich usunięcia w okresie realizacji prac pod rygorem odmowy ich odbioru. 

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, 

Zamawiający ma prawo zlecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanych mu pisemnie przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru wad 

lub/i usterek we wskazanym mu odpowiednim terminie to Zamawiający może te wady lub/i usterki na koszt 

i ryzyko Wykonawcy samodzielnie usunąć lub zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na wyłączny koszt 

Wykonawcy bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji. 

 

§ 14 

Warunki końcowe 

 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych zawartych w umowie 

(zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669, 

z 2019 r. poz. 730, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu. 

pn. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. 

poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego”. 
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2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia zmian do umowy. 

4. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień 

do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

5. Wykonawca w terminie 30 dni kalendarzowych dostarczy Zamawiającemu Polisę ubezpieczenia OC, o której 

mowa w  §3 ust.2 pkt 21. 

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać 

przelewu wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo 

budowlane. 

8. Ewentualne spory strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

10. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

Załącznik nr 1: Szczegółowy kosztorys robót. 

Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych. 
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