UMOWA
zawarta w dniu …………………..w Gdyni pomiędzy:
Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej,
z siedzibą Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, pod numerem RIK 8/99/2008
REGON 000283386, NIP 586-00-24-250
reprezentowanym przez:
Dyrektora Naczelnego – Igora Michalskiego
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie na podstawie art. 10
ust. 1 i art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity w Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą,” została zawarta umowa
następującej treści (zwana dalej Umową):
Przedmiot Umowy
§1
1.
Przedmiotem
Umowy
są
roboty
………………………………………………….

budowlane

polegające

na

Zakres robót obejmuje:
Szczegółowy zakres i opis przedmiotu umowy znajduje się w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania bez zastrzeżeń przedmiot Umowy w zakresie
zgodnym z załącznikami nr 1 i 9 do SIWZ i złożoną ofertą, stanowiącymi integralną część
Umowy, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
3. Zakres robót, wymagania techniczne, materiałowe, jakościowe i ilościowe określone
zostały w SIWZ.
Termin wykonania przedmiotu Umowy
§2
1. Za datę wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważa się datę podpisania
protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminie do dnia
……………………zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo Finansowym stanowiącym
załącznik do umowy
3. W terminie wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zakończyć
wykonanie całości robót składających się na przedmiot Umowy oraz przeprowadzić
procedurę odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
Szczególne obowiązki Stron
§3
1. Zobowiązania Zamawiającego:
1) udostępnienie Wykonawcy obiektu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót,
2) udostępnienie Wykonawcy punktów poboru energii elektrycznej i wody, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia robót,
3) terminowe przystępowanie do procedury odbioru.
2. Zobowiązania Wykonawcy.
1) zabezpieczenie terenu robót pod względem p. poż. i bhp zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami branżowymi;
2) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe w trakcie wykonywania Umowy lub w związku z wykonaniem Umowy, w
wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub osób, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność;
3) sporządzenie, przed wprowadzeniem na budowę, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
BIOZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126), który będzie stanowił załącznik do protokołu wprowadzenia na budowę;
4) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na terenie
budowy mieniem;
5) zapewnienie dostawy materiałów i środków niezbędnych do wykonania całego zakresu
robót objętych Umową;
6) używanie do realizacji zamówienia wyrobów, które są pełnowartościowe oraz posiadanie
wymaganych stosownymi przepisami aktualnych świadectw jakości, świadectw
dopuszczenia, atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub
certyfikatów zgodności z normami;
7) przekazywanie Zamawiającemu, na bieżąco, przed użyciem do umówionych robót,
wymaganych przepisami ( w języku polskim) aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji,
atestów i zaświadczeń o dopuszczeniu materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity w Dz. U. 2016.290), zwaną
dalej Prawem budowlanym;
8) wykonanie na własny koszt niezbędnych prób i badań pozwalających potwierdzić jakość
wykonanych robót;
9) zgłaszanie wykonanych robót do protokólarnego odebrania przez Zamawiającego;
10) uporządkowanie terenu robót po zakończeniu wszystkich prac objętych Umową; w tym
wykonanie wszelkich prac budowlanych w zakresie niezbędnym do przywrócenia

pierwotnego wyglądu pomieszczeń (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscu
przeprowadzonych prac) oraz wywiezienie i zutylizowanie gruzu, materiałów z demontażu
oraz śmieci;
11) terminowa zapłata za zużytą energię elektryczną i wodę;
12) wyłączenia dopływu prądu tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
Zamawiającym.
Podwykonawstwo
§4
1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot
Umowy: _______________________a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: ______________________________.
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności,
iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na
podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,
4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom
określonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
5) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i
sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób,
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,
7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji
Umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez
Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić
wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości
robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części
dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 14 dni
od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia
projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 7.
9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w
następujących przypadkach:
1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo,
określonych w ust.4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do
Umowy o podwykonawstwo,o których mowa w ust. 4 pkt 6).
2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,
3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której
wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z
zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez
________________ (podmiot trzeci), na zasoby którego Wykonawca powoływał się w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu,
4) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty
wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
5) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy przez Zamawiającego,
6) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż
przewidywany Umową dla tych robót,
7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty,
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na
podstawie Umowy.
10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.
11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.
12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana
za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia
przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5
% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz Umów o podwykonawstwo, których
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości
większej niż 50.000 zł.
15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż
ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w
ust. 7 – 13.
19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo stosuje się zasady określone
w ust. 7 – 13.
20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą
umową.
21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć
do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
Inspektor nadzoru, kierownik robót budowlanych
§5
1. Zamawiający wyznacza ………………………….do pełnienia obowiązków Inspektora
nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej do koordynowania i zarządzania realizacją
Umowy w imieniu Zamawiającego.
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania, do odbiorów
robót wykonanych zgodnie z dokumentacją oraz projektem oraz jest odpowiedzialny za
kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu
Prawa Budowlanego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do
zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.
4. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu ilości
robót wymagają uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 7
dni od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia
przez Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku
wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich
niewykonanie, z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną
pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
stanowi zmiany Umowy.
6. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 5 dni roboczych
przed dokonaniem zmiany.
7. Wykonawca ustanawia ………………………. Kierownika budowy, który jest uprawniony
do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo
Budowlane
8. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną
osobę po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji.
9. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy.
Wynagrodzenie i jego rozliczenie
§6
1.
Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
ryczałtowe
w
kwocie
brutto……….
zł
(słownie:
……………………………………….groszy), w tym należny podatek VAT.
2.
Płatność wynagrodzenia następować będzie częściami, po wykonaniu prac, zgodnie z
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.
3.
Podstawą do zapłaty będą faktury wystawione po podpisaniu protokołu odbioru
częściowego i końcowego przedmiotu Umowy.
4.
Należność za wykonanie Umowy będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.
Gwarancje
§7
1. Wykonawca udziela ………………… na wykonany przedmiot Umowy (przez co należy
rozumieć wszystkie wykonane prace oraz wszystkie użyte materiały i urządzenia) licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki w ramach gwarancji w ciągu
maksymalnie 36 godzin od momentu ich zgłoszenia na numer faxu Wykonawcy;

…………………………………………………….wyjątkiem wad i usterek, których ze
względów technologicznych nie można usunąć w tym czasie, a które to Wykonawca usunie w
terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Nieusunięcie przez Wykonawcę wad lub usterek w wyznaczonym terminie daje
Zamawiającemu prawo do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Jeżeli z powodu nieusunięcia w terminie wad lub usterek, które ujawnią się w okresie
gwarancji Zamawiający lub osoba trzecia poniosą szkody, Wykonawca zobowiązany jest
ponieść wszelkie koszty związane z usunięciem tych szkód lub pokryć szkody w pełnej
wysokości. W przypadku szkody poniesionej przez osobę trzecią, Wykonawca zobowiązany
jest ponadto do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkód
powstałych w wyniku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w ramach gwarancji, a
w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tego tytułu, Wykonawca
zobowiązuje się pokryć takie roszczenia.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
§8
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w przepisach
Ustawy na kwotę równą 5 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy, co stanowi
kwotę ……………złotych (słownie: ……………………………………….)
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.
4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania
Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za
wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć
wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i
zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokości ………. Zł (słownie: …………………………………..00/100) PLN
stanowiąca 70 % Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu Odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj.
…………(słownie: ………………………………00/100) PLN, zostanie zwrócona nie później
niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach
Ustawy, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i
zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.
10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w
ust. 6. i ust. 7
11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż
wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem
ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt ust. 13 nie przedłoży Zamawiającemu
nowego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.
15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.
Kary umowne
§9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania przedmiotu Umowy, w
wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy Terminem wykonania przedmiotu Umowy a
faktycznym dniem wykonania,
2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1
Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i
gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
3) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
2.000,00 zł (dwa tysiące) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności
na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
4) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zł (jeden tysiąc) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu
zapłaty do dnia zapłaty,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł (jeden
tysiąc) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc) za każdą
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
7) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc),
8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy,
9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 3 dni w
wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty
dzień przerwy w wykonywaniu robót,
10) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Kary mogą podlegać sumowaniu. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać
od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 30 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać
odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty kar umownych z bieżącego
wynagrodzenia Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.
Odbiór robót
§ 10
1. Ustala się, że przedmiotem odbioru końcowego – będzie przedmiot Umowy w całości, na
podstawie protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca, przed przystąpieniem do odbioru:
1) przygotuje i doręczy Zamawiającemu komplet wszystkich dokumentów wymaganych
przepisami prawa i postanowieniami niniejszej Umowy, a w szczególności dokumentację
podwykonawczą oraz dokumenty potwierdzające rejestrację w Urzędzie Dozoru
Technicznego,

2) nie później niż 3 dni przed planowanym terminem zakończenia robót, złoży
Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego o możliwości osiągnięcia
gotowości w tym terminie.
3. Czynności odbioru końcowego robót od Wykonawcy dokonują umocowani przedstawiciele
Zamawiającego.
Skutki nienależytego wykonania Umowy
§ 11
1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wady, usterki i szkody oraz gwarancje przy
realizacji robót.
2. Zamawiający ma prawo w trakcie realizacji robót albo po ich zakończeniu odmówić
przyjęcia fragmentu lub całości robót wykonanych niezgodnie z umową, SIWZ lub ofertą.
Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca niezależnie od kar umownych.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli
Wykonawca:
1) nie przystąpił do realizacji robót w terminie 4 dni od daty wprowadzenia na miejsce robót,
2) wykonuje roboty wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową, a w szczególności stosuje
materiały złej jakości, niezgodne z ofertą lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z
uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonania robót i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się
należycie z Umowy,
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego
protokołu zaawansowania robót.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę robót, a także wartość nie
zużytych i pozostawionych na budowie materiałów, zaplecza budowy i budowli
tymczasowych.
4. Ustalenie wartości, o których mowa w ust. 3 następuje w obecności Wykonawcy, chyba że
Wykonawca nie stawi się w terminie określonym przez Zamawiającego, wówczas
Zamawiający dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust.
1:
1) Wykonawca zobowiązuje się opuścić dobrowolnie, bez dodatkowych wezwań, plac
budowy w ciągu 5 dni od daty odstąpienia od Umowy oraz poniesie skutki finansowe z tym
związane,

2) Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku
na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy na swój koszt, przerwane roboty w zakresie
uzgodnionym przez Strony,
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania należności Wykonawcy za wykonane
roboty, na dzień odstąpienia od Umowy:
a) na poczet pokrycia różnicy pomiędzy wartością robót nie wykonanych przez Wykonawcę
na dzień odstąpienia od Umowy a wartością robót ustaloną w drodze zlecenia ich wykonania
innemu Wykonawcy,
b) na poczet zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obciążenia Wykonawcy udokumentowanymi
kosztami, które poniósł z powodu opóźnień.
Pozostałe postanowienia
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w zakresie
terminów jej wykonania lub w zakresie robót, w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany
przepisów prawa z wyjątkiem zmian obowiązujących stawek podatkowych;
2) zmiany nazwy lub formy prawnej stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
3) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie
niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości
zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie
mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą
starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w
zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych;
4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie
dostosowania do celu zmiany;
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy (skrócenie/wydłużenie), o ile nie będą
wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w zakresie dostosowania Umowy do
tych zmian;
6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią
spowodowanych.
§ 14
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy,
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Załączniki do umowy:
1. SIWZ
2. Oferta Wykonawcy
3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY

ZAMAWIAJĄCY:

TEATR MUZYCZNY IM. DANUTY BADUSZKOWEJ PLAC GRUNWALDZKI 1, 81 – 372 GDYNIA

WYKONAWCA:

ZADANIE:
Termin realizacji:

Zakres prac budowlanych – etapy:

Termin realizacji

Kwota netto [zł]

