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Załącznik nr 7 do SIWZ 

Projekt 
     U m o w a  nr .......... 
zawarta w dniu ………… 2020 r. w ……………………….pomiędzy: 

 
Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej przy ul, Kos ciuszki 13, 28-500 

Kazimierza Wielka, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

KRS 0000194772, NIP 662-173-63-73, kto rą reprezentuje: 

Robert Pleszyn ski – Prezes Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

Firmą ……………………………………………………….(nazwa i adres Wykonawcy), wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr: …………. lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej NIP: ………………, 

REGON:…………………., kto rą reprezentuje: 
………………………………….., 

zwanym w tres ci umowy „Wykonawcą”. 
§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo wien  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej 

„PZP”) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania 

obejmującą pełny i kompleksowy zakres robo t stanowiących zamo wienie p.n.: „Dostawa centrali 

wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montażem”. 

2. Szczego łowy zakres przedmiotu umowy okres la opis przedmiotu zamo wienia (dalej: „OPZ”) wskazany w 

specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia. 

3. Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się z zakresem robo t i os wiadcza, z e zobowiązuje się wykonac  przedmiot 

umowy zgodnie z OPZ i uznaje go za wystarczający do realizacji zamo wienia. 
4. Termin realizacji umowy: od dnia 15.08.2020 r. do dnia 15.09.2020 r. – w czasie planowanego 

przestoju obiektu. 
5. Zachowanie uzgodnionych termino w jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 
6. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnos cią 

Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na termin kon cowy robo t i zachowanie terminu prawidłowego 

zakon czenia robo t, muszą byc  zgłaszane na pis mie Zamawiającemu w terminie do 7 dni po zdarzeniu. 

Zamawiający oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac. 
 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 
1) Protokolarne przekazanie miejsca montaz u nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy; 
2) Termin rozpoczęcia robo t: od dnia 15.08.2020 r.; 
3) Zakon czenie całos ci robo t: do dnia 15.09.2020 r. 
4) Przez zakon czenie robo t w terminie wskazanym w ust. 3 nalez y rozumiec  ich zgłoszenie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę w sposo b wskazany w § 12 ust. 2 umowy. 
 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomic  niezwłocznie Zamawiającego o zauwaz onych wadach w OPZ. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 

Zamawiającego o zauwaz onych wadach w OPZ. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  za wszelkie szkody i straty, kto re spowodował w czasie realizacji 

przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i oso b trzecich. 

4. Wykonywanie robo t przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawco w odbywac  się moz e za zgodą 

Zamawiającego wyłącznie na zasadach okres lonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego cywilny (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z po z n. zm.), z zastrzez eniem postanowien  PZP. 
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5. Przy realizacji zamo wienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143b do 143d PZP: 

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia na roboty zamierzający zawrzec  

umowę o podwykonawstwo lub dokonac  zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłoz enia 

Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłoz oną zgodą Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie. 

2) Wymogi nałoz one wobec tres ci zawieranych umo w z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 

a) umowa nie moz e okres lac  terminu zapłaty dłuz szego niz  30 dni od dnia doręczenia faktury, 
b) w umowie zakres i wielkos c  kar umownych nie moz e byc  bardziej rygorystyczna niz  te okres lone w 

umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) w umowie wysokos c  i warunki zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy nie mogą byc  bardziej 

rygorystyczne niz  te okres lone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
d) termin realizacji, sposo b spełnienia s wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi byc  zgodny z 

wymogami okres lonymi w SIWZ. 
e) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapiso w, kto re będą zwalniały Wykonawcę  

z odpowiedzialnos ci względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawco w. 
3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzez enia do jej 

tres ci. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzez en  w terminie wskazanym uwaz a się projekt 

umowy za zaakceptowany przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo wienia przedkłada Zamawiającemu 

pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty,  dostawy 

i usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnos c  za realizację przedmiotu zamo wienia przez podwykonawcę. 

9. Jez eli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kto rego zasoby Wykonawca powoływał 

się, na zasadach okres lonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunko w udziału w 

postępowaniu, o kto rych mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazac  Zamawiającemu, iz  

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niz  

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamo wienia. 

10. Podwykonawcą robo t .................. będzie............. 

§ 4 

1. Wykonawca os wiadcza i zapewnia Zamawiającego, z e posiada dos wiadczenie i umiejętnos ci niezbędne do 

realizacji przedmiotu Umowy i zobowiązuje się  wykonac  przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robo t, przedmiarem robo t, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w 

szczego lnos ci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Umowy jest ………………………………………….  

3. Przedstawicielem Zamawiającego  w toku realizacji Umowy jest ……………………………………… 

 

§ 5 

1. Jez eli Zamawiający zwro ci się do Wykonawcy z z ądaniem usunięcia okres lonej osoby, kto ra nalez y do 

personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje z ądanie, to Wykonawca spowoduje, z e 

osoba ta w ciągu 7 dni opus ci teren montaz u i nie będzie miała z adnego dalszego wpływu i związku z 

czynnos ciami związanymi z wykonywaniem umowy. 
Zamawiający moz e zwro cic  się o usunięcie okres lonych oso b, gdy osoby te: 
1) nie przestrzegają przepiso w BHP, 

2) nie wykonują robo t zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robo t oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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2. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upowaz nionym przez niego, 

dostępu do miejsca montaz u i innych miejsc, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzic  na biez ąco i przechowywac  dokumenty zgodnie z art. 3 pkt 13) i art. 

46 ustawy Prawo budowlane. 
4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczen stwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynnos ci na miejscu montaz u. Za nienalez yte wykonanie tych obowiązko w będzie ponosił odpowiedzialnos c  

odszkodowawczą. 
5. Od daty protokolarnego przejęcia miejsca montaz u przedmiotu Umowy do kon cowego odbioru robo t, 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos c  na zasadach ogo lnych, za wszelkie szkody powstałe w związku z 

montaz em. 
6. W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okres lił w SIWZ wymagania zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oso b wykonujących czynnos ci wchodzące 

w zakres przedmiotu zamo wienia (jako pracownik fizyczny wykonujący roboty montaz owe w tym obsługa 

maszyn i urządzen ): 
1) przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowniko w do  realizacji 

czynnos ci, do kto rych odnosi się obowiązek zatrudnienia oso b na umowę o pracę Wykonawca przedłoz y 

Zamawiającemu listę pracowniko w własnych i podwykonawco w wraz z os wiadczeniem, z e okazane do 

wglądu kopie umo w o pracę oso b wymienionych na tej lis cie są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie 

kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.)  

Nieprzedłoz enie listy oso b mających wykonywac  przedmiot zamo wienia upowaz nia Zamawiającego i 

wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych oso b do pracy. 
2) W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy zapisy pkt. 1) stosuje się odpowiednio. 
3) Na kaz de z ądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłoz yc  Zamawiającemu umowy  

o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygodniające zatrudnienie oso b realizujących 

czynnos ci, do kto rych odnosi się obowiązek zatrudnienia. Nieprzedłoz enie umo w i innych dokumento w 

(nie okazanie do wglądu), o kto rych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia 

obowiązku zatrudnienia. 
4) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania toz samos ci personelu Wykonawcy 

uczestniczącego w realizacji prac. 
 

§ 6 

1. Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia o kto rym mowa w § 9 ust. 1: 

1) zapewni dozo r terenu montaz u jak ro wniez  ochronę znajdującego się na nim mienia; 

2) usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbio rki, działając zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach. 
W przypadku złomu metalowego nalez y go przekazac  do punktu skupu, a uzyskane s rodki finansowe ze 
sprzedaz y nalez y przekazac  na konto Zamawiającego; 

3) przeprowadzi branz owe pro by i odbiory techniczne i technologiczne, sporządzi dokumentacje 
powykonawczą z kosztorysami robo t wykonanych; 

4) usunie materiały zbędne z miejsca montaz u na wysypisko s mieci, uporządkuje teren montaz u. Z wywo zki 
odpado w Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania 
odpado w do utylizacji podmiotowi uprawnionemu; 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiało w własnych. 
2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadac  wymogom wyrobo w dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, 

poz. 215 ze zm.), zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacji. 
3. Wykonawca jest zobowiązany, na kaz de z ądanie Zamawiającego do przekazania s wiadectw jakos ci 

materiało w przeznaczonych do montaz u (certyfikat na znak bezpieczen stwa, deklaracja zgodnos ci, 

aprobata techniczna itp.). 
 

§ 8 
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Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy OC na kwotę nie mniejszą niz  wartos c  złoz onej oferty  z tytułu 

szko d, kto re mogą zaistniec  w okresie od rozpoczęcia robo t do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

w związku z okres lonymi zdarzeniami losowymi – od odpowiedzialnos ci cywilnej (odpowiedzialnos c  cywilna za 

szkody oraz następstwa nieszczęs liwych wypadko w dotyczących pracowniko w i oso b trzecich, a powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami). 

 

§ 9 

1. Cena ryczałtowa wykonania całości przedmiotu umowy wynosi brutto: 
 ……………….. zł (słownie złotych: ……………………….. złotych ……../100) w tym obowiązujący podatek VAT * 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z SIWZ; do 

formy wynagrodzenia ma zastosowanie art. 632 K.C. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia na zasadach okres lonych w § 17 ust. 2 

umowy. 

 

§ 10 

1. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury wraz z protokołem odbioru robo t kon cowych na podstawie podpisanego przez przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu odbioru przelewem na konto Wykonawcy …………………………………………………………… 
2. Za dzien  zapłaty uznaje się dzien  obciąz enia rachunku Zamawiającego. 
3. Jez eli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawco w, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 

następnych częs ci nalez nego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodo w zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
4. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o kto rych mowa w ust. 3  wstrzymuje się 

wypłatę nalez nego wynagrodzenia w częs ci ro wnej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodo w 

zapłaty. 
5. Zamawiający z nalez nos ci przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpos redniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

kto ry zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, kto rej przedmiotem są roboty 

objęte niniejszą Umową, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę. 
6. Zamawiający przed dokonaniem płatnos ci, o kto rej mowa w ust. 5 zwro ci się do Wykonawcy aby ten w 

terminie 7 dni wnio sł pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowiązac  wobec podwykonawcy. 

Wniesione uwagi mogą byc  podstawą: 
 1)    niedokonania bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jez eli 

wykonawca wykaz e niezasadnos c  takiej zapłaty albo 
2)   złoz enia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci Zamawiającego co do 

wysokos ci nalez nej zapłaty lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y, albo 
3)     dokonania bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jez eli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaz e zasadnos c  takiej zapłaty. 

7. Zamawiający nie dopuszcza częs ciowego fakturowania robo t. 

 

§ 11 

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca złoz y u Zamawiającego dokument stwierdzający zabezpieczenie 

należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia nalez ytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 

stanowiącej 10% ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwotę ………………….zł 

(słownie: …………………………………………….…… złotych …../100) 
3. Zabezpieczeniem nalez ytego wykonania przedmiotu umowy jest  …………………………………………….. 
4. Częs c  zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robo t zgodnie z umową, w wysokos ci 70 % całos ci 

zabezpieczenia zwro cona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze kon cowym przedmiotu umowy. 
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5. Pozostała częs c  zabezpieczenia w wysokos ci 30 % całos ci zabezpieczenia, słuz ąca do pokrycia roszczen  w 

ramach rękojmi, zwro cona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 
6. Zwro cona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalez ytego wykonania umowy, okres lona w pkt. 2 moz e ulec 

zmniejszeniu z tytułu potrącen  za złą jakos c  robo t, niedotrzymania terminu zakon czenia prac lub nakłado w 

poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jez eli nie dokonał tego Wykonawca. 

 

§ 12 

1. Po wykonaniu robo t objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru kon cowego i 

złoz y pisemne zgłoszenie w siedzibie Zamawiającego. 
2. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza: 

1) dokument potwierdzający gotowos c  do odbioru, kto ry składa poza ww. wpisem odrębne os wiadczenie 

stwierdzające, z e prace objęte umową zostały zakon czone i wykonane zgodnie z zawartą umową podając 

rodzaj i rozmiar prac niewykonanych; 
2) operat powykonawczy do sprawdzenia, kto ry musi zawierac : 

a) os wiadczenie przedstawiciela Wykonawcy, z e roboty zostały wykonane zgodnie z SIWZ oraz, z e 
teren montaz u został uprzątnięty – 2 egz., 

b) atesty, certyfikaty na materiały zgodnie z SIWZ - 1 egz, 
3. W ramach czynnos ci związanych z odbiorem robo t przeprowadzony zostanie odbio r techniczny, kto ry 

stanowi podstawę do odbioru kon cowego. 
4. Odbio r kon cowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania zgłoszenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumento w, o kto rych mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem przedstawicieli Stron. 
5. Zamawiający zakon czy czynnos ci odbioru najpo z niej w ciągu 14 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile 

nie nastąpi przerwanie czynnos ci odbiorowych. 
6. Jez eli w toku czynnos ci odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki Zamawiający odmo wi odbioru do czasu 

usunięcia wad lub brako w. 
7. Po zakon czeniu robo t Wykonawca zobowiązany jest uporządkowac  teren i przekazac  go Zamawiającemu w 

terminie ustalonym dla odbioru kon cowego robo t. 

 

§ 13 

W przypadku złej jakos ci prac (niezgodnej z ofertą, niniejszą Umową lub aktualnie obowiązującymi normami i 

przepisami), stwierdzonych zawiadomieniem Zamawiającego wysłanym do Wykonawcy z wyznaczeniem terminu 

na usunięcie wad lub usterek, Zamawiający moz e odstąpic  od umowy w ciągu 30 dni po upływie wyznaczonego 

Zamawiającemu terminu, z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciąz ony wszelkimi 

kosztami z tego tytułu. 

§ 14 

1.  Na zasadach okres lonych w niniejszej umowie, niezalez nie od udzielonej rękojmi na okres 60 miesięcy 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ……. miesięcznej gwarancji jakos ci wykonanych prac. 
2.  Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnien  Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
3.  Zamawiający moz e wykonywac  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezalez nie od 

uprawnien  wynikających z gwarancji. 
4.  Jez eli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma 

prawo zaangaz owac  innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca 

zobowiązany jest pokryc  związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie 

terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub 

innego Wykonawcę. 
5.     Strony ustalają następujące zasady realizacji rękojmii za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach okres lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy. 
2) Odpowiedzialnos c  Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest 

niezalez na od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 
3) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 



Znak sprawy:  

 
 

 Strona 6 z 11 

4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od dnia sporządzenia 

protokołu kon cowego odbioru robo t. 
5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomic  wykonawcę na pis mie 

niezwłocznie po wykryciu wady. 
6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia 

wady. Termin ten powinien byc  moz liwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię 

usunięcia wady. 
7) Usunięcie wady powinno byc  stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy. 

8) Zabezpieczenie roszczen  z tytułu rękojmi następuje na zasadach okres lonych w § 11 niniejszej umowy. 
6.     Strony ustalają następujące zasady gwarancja jakos ci: 

1) Niezalez nie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu …   miesięcznej gwarancji jakos ci 

wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania protokołu kon cowego odbioru robo t. 
2) Szczego łowe warunki gwarancji zostały okres lone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy. 
3) W dniu sporządzenia protokołu kon cowego odbioru robo t Wykonawca przekaz e Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną zgodną ze wzorem, o kto rym mowa powyz ej. 
7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem kon cowym odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad 

(usterek) jak ro wniez  biez ących napraw i konserwacji w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialnos ci swoim kosztem i staraniem. 
10. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim 

zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 
11. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od zgłoszenia 

usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem bądz  mailem),  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
12. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuz szym niz  14 dni, licząc od dnia przyjęcia 

zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), chyba z e Strony w oparciu o stosowny protoko ł koniecznos ci 

wzajemnie podpisany uzgodnią dłuz szy czas naprawy. 
13. Gwarancja ulega automatycznie przedłuz eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady 

do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
 

§ 15 

1. W przypadku niewykonania lub nienalez ytego wykonania umowy Zamawiający moz e naliczyc  Wykonawcy 

następujące kary umowne: 
 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie cząstkowym lub kon cowym a wynikającym z 

harmonogramu finansowo rzeczowego  w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 9 ust. 1 umowy, 

za kaz dy dzien  opo z nienia; 
3) za nieprzedłoz enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany 

za kaz dy stwierdzony przypadek w wysokos ci 5 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 9 ust. 1 

umowy; 
4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia nalez nego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za kaz dy stwierdzony przypadek w wysokos ci 2 % wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 9 ust. 1 umowy; 
5) za naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy oso b zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę za kaz dy stwierdzony przypadek – karę umowną w 

wysokos ci 5000 zł (pięc  tysięcy złotych); 
6) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi w wysokos ci 0,2 % wynagrodzenia brutto 

okres lonego w § 9 ust. 1 umowy, za kaz dy dzien  opo z nienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie 

wad; 
7) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego oraz 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach okres lonych w § 13 i § 16 ust. 2 pkt. 2-5 

umowy – w wysokos ci 10 % wynagrodzenia brutto okres lonego w § 9 ust. 1 umowy. 
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2. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraz a na to zgodę. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogo lnych 

przepiso w Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyz szy wysokos c  kar umownych. 
 

§ 16 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku, Wykonawca powinien 

natychmiast wstrzymac  i zabezpieczyc  niezakon czone roboty. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od kaz dego ze zdarzen  

wymienionych poniz ej, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okolicznos ci powodującej, z e wykonanie umowy nie lez y w interesie 

publicznym, czego nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia umowy; 
2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 
3) Wykonawca nie rozpoczął robo t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego; 
4) Wykonawca pozostaje w opo z nieniu więcej niz  10 dni z realizacją Umowy; 
5) Koniecznos c  dwukrotnego dokonywania bezpos redniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, lub koniecznos c  dokonania bezpos rednich zapłat na sumę większą niz  5% wartos ci 

umowy – w terminie 14 dni od dokonania drugiej płatnos ci. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci takiego 

os wiadczenia i powinno zawierac  uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące obowiązki 

szczego łowe: 
1) W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji robo t w toku wg stanu na dzien  odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 

kto ra była powodem odstąpienia od umowy; 
3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie po z niej niz  w ciągu 14 dni usunie z miejsca montaz u urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn nielez ących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany 

jest do dokonania odbioru robo t wykonanych w sposo b prawidłowy do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia miejsca montaz u. 
6. W razie odstąpienia od umowy w okolicznos ciach opisanych w ust. 2 pkt 3 i 4 umowy Zamawiający ma 

prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robo t bez udziału Wykonawcy, jez eli w 

wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynnos ci zinwentaryzowania wykonanych robo t. 

Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robo t, zapłaty wynagrodzenia 

za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalez ne Zamawiającemu kary umowne, o 

kto rych mowa w § 15.  

 

§ 17 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy; 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robo t, mogą byc  

dokonywane zmiany technologii wykonania elemento w robo t. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 

gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest ro wnorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 

jaki przewiduje opis przedmiotu zamo wienia okres lony w art. 31 PZP. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga 

akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego; 
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązan  

technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protoko ł robo t zamiennych, a 

następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 
3) koniecznos ci wykonania robo t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w 

sytuacji gdy wykonanie tych robo t będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 



Znak sprawy:  

 
 

 Strona 8 z 11 

4) koniecznos c  zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązan  technicznych lub 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemoz liwią przekazanie 

obiektu do uz ytkowania. 
5) Koniecznos c  wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub ro wnolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 
6) W przypadku, gdy okres lone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost koszto w, roboty te będą traktowane 

jako dodatkowe i Zamawiający sporządzi aneks na wykonanie robo t dodatkowych. 
7) Rozliczenie robo t zamiennych o kto rych mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki 

cenotwo rcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczego łowej kalkulacji. W 

przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiało w lub urządzen  przyjmuje się 

za prawidłowe s rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. 

s więtokrzyskiego lub udokumentowaną najniz szą cenę z trzech poro wnywalnych cen z hurtowni z 

tymi materiałami. 
8) Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robo t dodatkowych lub 

wystąpienia okolicznos ci skutkujących zmianą wynagrodzenia na warunkach okres lonych w art. 144 

ust. 1 pkt. 6 PZP. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 

1) rezygnacji z częs ci zakresu robo t do wykonania, 
2) braku koniecznos ci wykonania robo t wynikłych z błędo w stwierdzonych w OPZ, 
3) modyfikacji przedmiotu zamo wienia w związku z wystąpieniem robo t dodatkowych lub 

powtarzających za roboty zaniechane, 
4) jez eli wartos c  robo t zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, 

Zmniejszenie wynagrodzenia o kto rym mowa w pkt. 1) - 4) następuje w oparciu  o kosztorys 

ofertowy. 

3. Zmiana terminu przewidzianego na zakon czenie robo t, kto ra wymaga pisemnej (pod rygorem 

niewaz nos ci) akceptacji Zamawiającego moz e nastąpic  w następujących okolicznos ciach: 

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi bądz  innymi niezalez nymi od stron, w 

szczego lnos ci: 

-     działania siły wyz szej (np. klęski z ywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpos redni 

wpływ na terminowos c  wykonania robo t; 

-     warunki atmosferyczne uniemoz liwiające prowadzenie robo t zgodnie z technologią przewidzianą 

w OPZ lub technologią zaakceptowaną przez Zamawiającego; 

-     uniemoz liwiające kontynuacje robo t z uwagi na uwarunkowania techniczne wynikające z 

technologii opisanej w OPZ 

2) koniecznos c  usunięcia błędo w lub wprowadzenie zmian w OPZ o czas niezbędny do ich usunięcia. 

3) przestojo w i opo z nien  zawinionych przez Zamawiającego, 

4) wystąpienia okolicznos ci, kto rych strony umowy nie były w stanie przewidziec , 

pomimo  zachowania nalez ytej starannos ci, 

5) wykopalisk archeologicznych lub niewypało w uniemoz liwiających wykonanie dalszych robo  

6) wydłuz enie o czas powstały w wyniku niezawarcia umowy w pierwotnym terminie związania 

ofertę, 

7) o czas niezbędny na wykonanie robo t zamiennych lub dodatkowych, 

8) Zmiany będącej następstwem działania organo w administracji, w szczego lnos ci: 

 przekroczenia zakres lonych przez prawo termino w wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwolen  itp. 

 odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen , uzgodnien  na 

skutek błędo w w OPZ. 

9) Skro cenie terminu realizacji zakreso w częs ciowych oraz terminu kon cowego,  

10) Zmiana termino w cząstkowych bez zmiany terminu kon cowego jest dopuszczalna w 

okolicznos ciach niespowodowanych działalnos cią Wykonawcy. 
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4. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiało w i urządzen  przedstawionych w ofercie pod warunkiem, 

z e: 
a) spowodują obniz enie koszto w ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy; 
b)  wynikają z aktualizacji rozwiązan  z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepiso w (następca zmienianego materiału lub urządzenia). 
c) Zmiana materiało w lub urządzen  o parametrach toz samych lub lepszych od przyjętych w ofercie w 

przypadku wycofania lub niedostępnos c  na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 
d)   zmiana materiało w lub urządzen  o parametrach toz samych lub lepszych od przyjętych w ofercie po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod warunkiem iz  niniejsza zmiana nie powoduje zmiany 

ceny ofertowej. 
 

5. Wszystkie powyz sze postanowienia stanowią katalog zmian, poza zapisami ustawy, kto re przed 

wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy, z wyłączeniem postanowien  

okres lonych w ust. 2,  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji 

Wykonawcy. 
 

§ 18 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo wien  publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
2. W razie ewentualnych sporo w rozstrzygac  je będzie Sąd Powszechny włas ciwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
§ 19 

Wykonawca nie jest uprawiony przenosic  praw i obowiązko w wynikających z tej umowy na osoby trzecie bez 

zgody Zamawiającego wyraz onej na pis mie. 
 

§ 20 

Wszelkie zmiany tres ci umowy mogą nastąpic  jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 
 

§ 21 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 dla Wykonawcy. 
 

§ 22 

Integralną częs c  niniejszej umowy stanowią : 

1) Oferta wykonawcy 

2) SIWZ 

3) Kosztorys ofertowy 

 

    ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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KARTA GWARANCYJNA 
wykonanych robo t w okresie gwarancji 

Dostawa centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z montażem. 
 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w 

tym takz e za częs ci realizowane przez podwykonawco w. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze 

kon cowym. 
3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązan  powstałych  

w wyniku wykonanej umowy. 
4. Ilekroc  w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalez y przez to rozumiec  wadę fizyczną, o kto rej 

mowa w art. 556 § 1 k.c. 
5. Okres gwarancji wynosi …….. miesięcy, licząc od dnia odbioru kon cowego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do: 
a) z ądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 

Umowy była juz  dwukrotnie naprawiana – do z ądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
c) z ądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach okres lonych umową; 

d) z ądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad                 

w wysokos ci przewyz szającej kwotę kary umownej, o kto rej mowa w § 15 ust. 1  pkt. 5) umowy 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do 

terminowego spełnienia z ądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady moz e 

nastąpic  ro wniez  poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad; 
3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 
a) siły wyz szej, pod pojęciem, kto rych strony utrzymują: stan wojny, klęski z ywiołowej, strajk generalny, 
b) normalnego zuz ycia budowli lub jego częs ci, 
c) szko d wynikłych z winy Uz ytkownika. 

4. W celu umoz liwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający 

zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu 

kon cowego odbioru robo t. 
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kto re spowodował w czasie prac nad usuwaniem 

wad. 
 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywac  się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim 

Gwaranta na pis mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 

osoba wyznaczone przez Gwaranta. 
4. Jez eli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, 

niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało z adnych ujemnych skutko w dla waz nos ci  

i skutecznos ci ustalen  dokonanych przez komisję przeglądową. 
5. Z kaz dego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczego łowy Protoko ł Przeglądu Gwarancyjnego, w co 

najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecnos ci 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
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§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 
 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz  podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie po z niej niz  w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na pis mie Gwaranta o 

stwierdzonych wadach i usterkach. 
2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciąz ającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi 

odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
3. W razie nieusunięcia przez Gwaranta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad 

wykonanych robo t, Zamawiający moz e zlecic  ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta. 
4. Jez eli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, 

gwarancja ulega automatycznie przedłuz eniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do 

chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostac  wydłuz one 

w szczego lnie uzasadnionych przypadkach po wyraz eniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalez y wysyłac  na adres: [adres Wykonawcy] 
3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego nalez y wysyłac  na adres: Kazimierski Ośrodek Sportowy sp. 

z o. o. w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka. 
4. O zmianach w danych teleadresowych, o kto rych mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informowac  się 

niezwłocznie, nie po z niej niz  7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 

ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 
5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złoz enia wniosku o upadłos c  lub likwidację obowiązany jest 

powiadomic  na pis mie o tym fakcie Zamawiającego. 
 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczego lnos ci 

Kodeksu cywilnego. 
2. Integralną częs cią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częs cią. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Gwaranta. 
 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

 

Udzielający gwarancji       Przyjmujący gwarancję 

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:       Przedstawiciel Zamawiającego: 


