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UMOWA 
 

WIM.……. 2015 
o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień 
Sektorowych przez „Warmia i Mazury” sp. z o. o. z siedzibą w Szymanach, ogłoszonego 
przez Zamawiającego, na roboty budowlane pn. :  
 
„Naprawa płyty postojowej samolotów PPS3, drogi kołowania ROMIO i PAPA 
zlokalizowanych na terenie  Portu Lotniczego  Olsztyn- Mazury w Szymanach” 
 
W dniu ……………..2016 roku w Szymanach,  
„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  
siedziba: Szymany 150 , 12-100, Szczytno 
Numer Regon: 281345971 
Numer NIP: 7451842294 
reprezentowana przez:  dr inż. Leszka Krawczyka  
w dalszej części umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 
 
zawiera z: 
………………………….. 
 
reprezentowanym przez :[…………………………..] 
w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą  albo Stroną, umowę, której treść jest 
następująca  
 
 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

polegającej na naprawę płyty postojowej samolotów PPS3, drogi kołowania ROMIO  
i PAPA na terenie Portu Lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach. Szczegółowy 
zakres prac zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego wszelkie niezbędne uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje.   

  
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w treści SIWZ dla 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wraz z wszelkimi załącznikami, 
wyjaśnieniami i zmianami, które to dokumenty stanowią integralną cześć niniejszej 
umowy, bez konieczności ich dodatkowego załączania. 

. 
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§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca wykona roboty zgodnie ze sztuką budowlaną, postanowieniami 

niniejszej Umowy, normami obowiązującymi przy robotach danego rodzaju, zgodnie 

ze złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia, oraz innymi wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także 

wyjaśnieniami SIWZ Zamawiającego i jej ew. zmianami przekazanym w czasie 

procedury przetargowej , które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej 
zawodowej staranności, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej w szczególności zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i na warunkach 
ustalonych niniejszą umową z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, 
właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących przepisów 
prawa.   
3. Wykonawca zobowiązuje się do  przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni  od  
daty podpisania umowy, harmonogramem realizacji prac objętych przedmiotem 
niniejszej umowy, w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
złożyć zastrzeżenia co do przedstawionego harmonogramu prac w ciągu 5 dni 
roboczych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia  i uwagi, o których  
mowa powyżej w ciągu 3 dni roboczych oraz przedstawić ponownie harmonogram 
prac do akceptacji. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogramie 
prac stanowią załącznik do umowy Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym 
harmonogramie prac, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiany takie, w 
szczególności zmiana terminów realizacji, nie pozbawia Zamawiającego prawa 
naliczenia kar umownych, w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu 
zamówienia określonego w §5 ust. 1. 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest także do: 
a) zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracowników i sprzętu koniecznego do 
wykonania robót w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i 
terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 
b) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy. 
w tym w szczególności: 
-w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 
- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i 
przekazać Zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru robót. 
c) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z technologii 
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wykonania robót oraz z dostępu do miejsca robót, 
d) wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004, 
Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych; 
e) przeprowadzenia robót taką liczbą i wydajnością sprzętu aby zagwarantowały one 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inspektora; 
f) pracownicy Wykonawcy powinni znać przepisy BHP oraz przepisy dotyczące 
ochrony zdrowia i ochrony ppoż. oraz zapoznać się z przepisami wewnętrznymi 
obowiązującymi  u Zamawiającego w szczególności związanych  z przemieszczaniem 
się po terenie lotniska, systemu przepustowego, procedur kontroli  bezpieczeństwa 
wejścia i wyjścia oraz przebywania na terenie lotniska,  

g) Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy 
przedstawi Zamawiającemu Schemat Organizacyjny Zespołu wraz z  wykazem 
personelu, który będzie skierowany do realizacji w/w umowy wraz z szczegółowym 
zakresem obowiązków i uprawnień jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom 
wchodzącym w skład Zespołu oraz wskaże kierownika tego Zespołu , 

h) bezwzględnie i niezwłocznie zastosowanie się do poleceń Służb Granicznych, 
Policji, Służb Ochrony Lotniska w przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa lotniska i poddania się procedurom ewakuacji wskazanymi drogami 
na wyznaczone miejsca; 
i) natychmiastowe poinformowanie  Zamawiającego o sytuacjach mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo w obiekcie, uszkodzenie mienia lub wystąpienie awarii;,   
 
 5.Od chwili protokolarnego przejęcia terenu prowadzonych robót do czasu ich 
zakończenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym 
terenie. Wykonawca winien posiadać i utrzymania przez cały okres obowiązywania 
umowy (tj. na okres realizacji oraz gwarancji i rękojmi) ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody osobowe i rzeczowe 
oraz czyste straty finansowe (majątkowe) z tytułu prowadzonej działalności i 
użytkowanego mienia z sumą gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
6.  Pokrycie kosztów zużytych mediów (min. energia elektryczna ,woda, ścieki) 
7. Skompletowanie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
dokonanie prawidłowego odbioru, niezbędnych świadectw kontroli jakości, 
dokumentacji wykonania przedmiotu Umowy. 
8. Przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania przez Strony protokołu 
odbioru końcowego kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym protokołów badań 
i sprawdzeń opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Wykonawca zobligowany będzie do uiszczenia opłaty za odbycie szkoleń 
organizowanych przez Zamawiającego dla osób przebywających w strefie zastrzeżonej 
na 



 

 
 

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. 
Szymany 150 
12-100 Szczytno 
tel./fax: +48 89 623 19 76 
www.mazuryairport.pl 

Nr Rejestru Sądowego 
KRS 0000399439 
Sąd Rejonowy w Olsztynie, 
VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP PL-7451842294, REGON 281345971 
Bank PEKAO SA 
Nr konta: 29124066701111001041806402 
Kapitał zakładowy: 35 184  000,00 PLN 
wpłacono w całości 

 

terenie Portu Lotniczego Olsztyn - Mazury w Szymanach w zakresie wynikającym z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17/07/2009 r. w sprawie Krajowego 

Programu Szkolenia w zakresie ochronny lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009 r., Nr 122, 
poz. 1011) oraz za wydanie przepustek osobowych, jednorazowych lub budowlanych.  
Wykonawca zobowiązany jest sporządzić listę osób i pojazdów, które będą poruszały się 
na terenie Portu Lotniczego Olsztyn- Mazury w Szymanach w związku z realizacją 
zamówienia,  a w szczególności w strefie zaplecza budowy i robót.  
W razie konieczności dokonania zamiany w składzie osobowym bądź wymiany 
samochodów Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia 
zaktualizowanej listy osób oraz samochodów z podaniem marki i numeru 
rejestracyjnego pojazdu. 
  
§3 
Obowiązki Zamawiającego 
1. Podstawowym obowiązkiem Zamawiającego jest dokonanie na rzecz Wykonawcy 
zapłaty umówionego wynagrodzenia na zasadach i w terminach wynikających z 
niniejszej umowy 
2. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego po podpisaniu umowy przekazania 
terenu budowy. 
3. Zamawiający zobowiązuje się do  udzielenia  Wykonawcy wszelkich  upoważnień i 
pełnomocnictw, których posiadanie  jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
4.Jeżeli dla prawidłowego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę 
niezbędnym będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia określonej treści 
wobec osoby trzeciej Zamawiający w ramach realizacji obowiązku współdziałania w 
wykonaniu zobowiązania oświadczenie (oświadczenia) takie złoży. 
 
 
§4 
Materiały 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości z materiałów 
własnych (nowych).   
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie 
wymogi przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 
r. poz.1409 ze zm), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881), wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, co do jakości. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w 
stosunku do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie oraz orzeczenie ITWL 
dopuszczające materiał do stosowania na lotnisku .  
4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla 
udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych 
materiałów, koszty te uwzględnione zostały w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym. 
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§ 5 
Termin realizacji 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym 
terminie ……………….tygodni od dnia podpisani umowy (zgodnie z zaoferowanym 
terminem realizacji w ofercie) 
.  
 
§6 
Podwykonawcy, Dostawcy, Usługodawcy.  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi lub podwykonawców 
następujący zakres rzeczowy robót, zgodnie z zapisami zawartymi w ofercie. 
2.Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do 
terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i 
usługodawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej  umowy. 
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 
podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do 
nałożenia kary umownej oraz dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub 
z wszelkich wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania 
zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 
3.W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z Podwykonawcą. 
4.Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania 
robót budowlanych wymaga uprzedniej,  pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w 
związku z tym:  
(a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
przedstawić Zamawiającemu  projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zawierający co najmniej istotne 
postanowienia umowne, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na 
uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.  
(b) W przypadku podzlecenia części robót budowlanych Podwykonawcom umowy z 
podwykonawcami wymagają każdorazowej zgody Zamawiającego. Postanowienie to 
odnosi się także do dalszych podwykonawców. Zamawiający podejmie decyzję, 
wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy lub jej zmiany w formie 
pisemnej. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 
lub 
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sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i 
do jej zmian wynosi 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z 
podwykonawcą lub jej projektu. 
(c) Zamawiający, w terminie o którym mowa powyżej w pkt. b), zgłasza pisemne 
zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  
2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ppkt (j) 
niniejszego paragrafu.  
(e)Wszystkie umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę z 
Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienia, uprawniające Podwykonawcę do 
występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur 
wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz nie zapłaconych 
w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury 
wraz z wymaganymi załącznikami i z powołaniem się na niniejsze postanowienie. 
Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 
postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie pod-zlecenia. 
(f)Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy,  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
(g)Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo , której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  
powyżej w pkt. b), uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego 
(h)W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do  projektu 
umowy 14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia 
przedstawienia poprawionego projektu umowy.  
(i)Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 
Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń projektu umowy w powyższym 
terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robót 
budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z  
Podwykonawcą o treści zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem 
umowy. 
(j)Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
5.Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (j) stosuje się również do 
wszelkich zmian do umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów z 
dalszymi Podwykonawcami w rozumieniu art. 647 zn. 1  § 3 Kodeksu cywilnego, jak 
również do zmian do tych umów.  
6.Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub 
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żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego.  
7.Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu Dostawców i 
Usługodawców. Zgłoszenie o którym mowa powyżej powinno zostać dokonane w 
terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz zawierać nazwę Dostawcy 
lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość świadczeń. 
Wykonawca podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane obowiązany jest także przedkładać Zamawiającemu, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian.   
Obowiązki wskazane powyżej nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 
wartości większej niż 50.000 zł.  
 
8.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 
ustawy PZP, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;  
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o 
których mowa w ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.  
Zamawiający ma prawo żądać od Podwykonawców oświadczeń o niezaleganiu 
Wykonawców z wypłatą wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty. 
 
9.Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową Podwykonawca 
bądź zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do 
Zamawiającego, że Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które 
zostały odebrane, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego żądania 
dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub 
dostaw oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, 
których termin płatności już minął, to Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
dostarczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że 
sumy należne Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub 
Usługodawcy, zostały zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny 
sposób niż poprzez zapłatę. 
Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne 
Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone to:  
(i) Zamawiający, zapłaci na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy, należną 
kwotę, jednak nie wyższą aniżeli ustaloną w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym wartość danego elementu robót, dostaw lub usług. Przyjmuje się zasadę, 
że Zamawiający w sytuacjach opisanych powyżej odpowiada do wysokości wartości 
danego elementu robót, dostaw, usług wskazanego w kosztorysie Wykonawcy złożonym 
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przed podpisaniem umowy. Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w 
walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między Wykonawcą a Zamawiającym.  
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy, Dostawcy lub 
Usługodawcy wg. zasad opisanych w niniejszej paragrafie, pomniejszy wynagrodzenie 
Wykonawcy o wartość dokonanych w tym trybie zapłat. Pomniejszenie następować 
będzie z bieżących najwcześniej wymagalnych należności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub 
Usługodawcy Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy o 
których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni po 
doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 
10.W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników Konsorcjum.  
W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez 
Zamawiającego.  
11. Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której 
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać: 
(a)bezwzględne zobowiązanie Podwykonawcy do zapoznania się z treścią umowy 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w pełnym zakresie w tym ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.  
(b)ustalenie stron, że graniczną wartością wynagrodzenia podwykonawcy o które może 
on wystąpić do Zamawiającego w związku z jego odpowiedzialnością z tego tytułu jest 
wartość wykonywanego przez podwykonawcę elementu robót wskazanego w 
kosztorysie złożonym przez Wykonawcę do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 
(c)ustalenie stron, że standard wykonania robót nie może być niższy aniżeli wynikający 
z umowy zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym i dotyczącej tej umowy 
dokumentacji technicznej. 
(d)terminy realizacji robót nie mogą być dłuższe aniżeli wynikające z umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.      
Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  
(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 
dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych przez Podwykonawcę robót, lub 
od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane 
przez Podwykonawcę, oraz  
(b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 
(c) Sprzecznych z postanowieniami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.    
12. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
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ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
 
§7 
Elementy składowe umowy 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy, bez potrzeby ich dodatkowego załączania, 
są następujące dokumenty: 
a) oferta Wykonawcy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi 
odpowiedziami na pytania (wyjaśnieniami) oraz wprowadzonymi zmianami, 
 
  
§8 
Wynagrodzenie 
1.Tytułem wynagrodzenia za całkowitą i prawidłową realizację przedmiotu umowy 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę:  netto:  ………………… (słownie………………..)  
podatek VAT  w kwocie:………………… (słownie:  )  łącznie  brutto (w tym należny podatek 
VAT wg. stawki 23%): ………PLN  słownie: ……………… 
 
2.Opisane powyżej wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym zawierającym w 
sobie również całość wszystkich kosztów i wydatków ponoszonych przez Wykonawcę w 
trakcie trwania niniejszej umowy w związku z prawidłową realizacją robót 
budowlanych będących jej przedmiotem.  
 
3. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie 
może być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 
§9 
Warunki Płatności  
1.Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 płatne będzie na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę.  
2.Strony wyłączają możliwość przelewu bądź przeniesienia w jakiejkolwiek innej formie 
przez Wykonawcę na rzecz osoby trzeciej  wierzytelności przysługujących mu wobec 
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy. 
Czynność taka może zostać skutecznie dokonana wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego 
3. Za dzień zapłaty faktury VAT uważany będzie dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 
4. Termin płatności zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT wynosi 30 dni 
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licząc od chwili doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu. 
 
§10 
Odbiory 
 
1. Podstawą wystawienia faktury VAT o której mowa w §9 ust. 1 jest dokonanie przez 
Zamawiającego odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia, na poniższych 
warunkach.   
2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru robót w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania pisemnego zgłoszenia wykonania przez Wykonawcę. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający może przedłużyć ten termin w formie jednostronnego 
oświadczenia woli złożonego Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do 21 dni.  Za dzień 
odbioru uważa się dzień podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 
3. 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, wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia. Z chwilą usunięcia wad 
Wykonawca obowiązany jest do dokonania ponownego pisemnego zgłoszenia do 
odbioru o którym mowa w ust. 2  
(2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający dokona odbioru robót, ale może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, albo naliczyć kary umowne określone w § 11 ust. 1 pkt (l) 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie wskazanym w § 14 ust. 2 lub żądać ponownego 
wykonania przedmiotu odbioru na koszt i niebezpieczeństwo wykonawcy. 
4. Zamawiający wyznaczy dla Wykonawcy termin odbioru pogwarancyjnego na co 
najmniej 21 dni przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w §13. 
5. Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad stwierdzonych 
po odbiorze końcowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  
 
§11 
Kary umowne 
 
1.) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 
 
a)za opóźnienie wobec terminu w realizacji  prac objętych przedmiotem umowy, o 
których mowa w §5 ust. 1 umowy - w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1,za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej 
niż 30% wynagrodzenia umownego brutto. 
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w wysokości 1.500,00 PLN za każdy 
dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto 
o którym mowa w §8 ust. 1. 
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym 
mowa w §8 ust. 1 
d) za nieterminowe (opóźnienie) rozpoczęcie robót - 0,10 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1,za każdy dzień zwłoki, 
lecz nie więcej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
e) za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu o którym mowa w §2 ust. 3 
wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki; 
f) za niezgłoszenie, zgodnie z §6, któregokolwiek z podwykonawców- w wysokości 
10.000,00 złotych, za każdego niezgłoszonego podwykonawcę; 
g) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości - 0,05% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki 
h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 
złotych, za każde zdarzenie. 
i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 
j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 5.000,00 
złotych za każde zdarzenie.  
k) za nieprzedłożenie w wymaganym czasie  dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia- w 
wysokości 30.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 
l) w sytuacji określonej w § 10 ust. 3 pkt (2)a), z tytułu samego faktu istnienia wad w 
przedmiocie odbioru w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za dotknięty 
wadą przedmiot odbioru ; 
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia przez 
Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w 
wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  
 
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za 
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu, 
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z 
tych dni. 
4.W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
5.Kary umowne z tytułu poszczególnych tytułów podlegają kumulacji. 
6.Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z 
przysługującego mu wynagrodzenia. 
 
§12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% kwoty brutto wskazanej w § 8 ust. 1, to jest w kwocie  …..zł. (słownie złotych 
……….), w formie………., 
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2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi za wady. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone (zwolnione): 
a. co do kwoty ……………..zł. (70 % wartości zabezpieczenia) w terminie 30 dni od 
dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
b. co do kwoty ………… zł. (30 % wartości zabezpieczenia) nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 
5. W razie zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje (poręczenia) 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest 
upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz do 
zrealizowania gwarancji (poręczeń) tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony w umowie. 
 
 
§ 13 
Rękojmia za wady, Gwarancja jakości  
 
1. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynosić będzie ……….. miesięcy od dnia podpisania protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiotu umowy na okres ……………………... miesięcy (zgodnie ze 
złożoną ofertą) od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  
 Wzór tej gwarancji stanowi załącznik do niniejszej umowy 
 
§ 14 
Odstąpienie od umowy 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy (art. 145 ustawy), 
b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 14 dni. 
c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, bez akceptacji Zamawiającego, a zamawiający 
bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin 
wskazany w wezwaniu. 
d) w przypadku o którym mowa § 10 ust. 3 pkt (2) b) 
1.2 Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 
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a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 
2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 ppkt b) - d) powinno 
nastąpić w formie pisemnej w terminie 3 m-cy od daty powzięcia wiadomości o 
przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
Wykonawca zobowiązany jest: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale zamawiającego 
sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 
b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy 
c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a 
najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 
(2) Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt 1c 
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych bądź nabytych dla realizacji przedmiotu 
umowy, 
c) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem 
terenu budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i 
urządzeń, 
d) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
 
§ 16 
Kontakt 
1. Osobami odpowiedzialnymi za wzajemne kontakty stron przy realizacji niniejszej 
Umowy są: 
a) ze strony Zamawiającego:  ……….. tel. 89 623 19 76, e-mail: …………… 
b) ze strony Wykonawcy:………………………tel. ………..e-mail………………. ,  
2. Strony oświadczają, iż wskazane w niniejszym paragrafie osoby są umocowane 
jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych z realizacją przedmiotu 
Umowy. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie są upoważnione do 
dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmiany w niniejszej Umowie. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo zmiany osób wskazanych w niniejszej Umowy 
bez wprowadzania zmian do umowy z zastrzeżeniem jednak postanowień ust. 4. 
4.Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym poprzedzona musi zostać 
pisemnym zawiadomieniem przedłożonym drugiej Stronie. W takim przypadku zmiana 
wywołuje skutki od dnia doręczenia powiadomienia drugiej Stronie. 
 
§17 
Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja przekazywana w toku realizacji umowy 
sporządzana będzie na piśmie. 
2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
Kodeks Cywilny oraz ustawy PZP. 
4. W przypadku powstania pomiędzy stronami sporu w związku z zawarciem i 
wykonywaniem niniejszej umowy spór ten rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo sąd 
powszechny wg. miejscowej właściwości Zamawiającego.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli 
Stron. 
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
 
………………….        ………………….. 
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Załącznik Nr 1 do umowy 
WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zamawiający  
„Warmia i Mazury” sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439, prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. 
Kasprowicza 1, 12-100 Szczytno, Polska. 
reprezentowana przez ……………………………………….. 
- Użytkownik 
Wykonawca  
………………………………………………………………………………………………… 
– Gwarant 
do umowy nr……………… z dnia…………………………………..  

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamówienia pn.: „„Naprawa płyty 
postojowej samolotów PPS3, drogi kołowania ROMIO i PAPA zlokalizowanych na 
terenie  Portu Lotniczego  Olsztyn- Mazury w Szymanach” 
 
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty gwarancyjnej 

za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w umowie. Z tytułu gwarancji 
jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności 
zmniejszające wartość użytkową, techniczną lub jakościową. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane w ramach przedmiotu umowy 
roboty i użyte materiały, za wyjątkiem maszyn i urządzeń, a także materiałów i 
robót, na które do dnia podpisania niniejszej karty przedstawił gwarancje 
Producentów. 
 

3. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć 
wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegającą w 
szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 
technicznej lub jakościowej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, 
specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją 
projektową do umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także 
wada w dokumentach Wykonawcy. 
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego robót budowlanych.  

§ 2 
Termin gwarancji 

1.Czas trwania gwarancji za wady jakościowe wynosi …………. miesięcy (termin 
wynikający z oferty złożonej przez wykonawcę- min. 36 miesięcy) od daty odbioru 
ostatecznego robót budowlanych.  
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne 
okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
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wydłużeniu od czasu dokonania naprawy gwarancyjnej. 
2.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie wskazanym w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu. 

§ 3 
Oświadczenie i zapewnienie Wykonawcy 

1.Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez 
niego przedmiot umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, projektem 
budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Wykonawcy oraz aktualnie 
obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz obowiązującymi przepisami prawa.  
2.Poprzez niniejszą gwarancję jakości Wykonawca przyjmuje na siebie wszelką 
odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, powstałe na skutek niezachowania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych powyżej, w tym także za 
dokumenty Wykonawcy oraz części realizowane przez Podwykonawców. 

§ 4 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

1. Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę 
kar umownych, w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 
1)wad nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 
a)żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w 
przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w 
terminach określonych w § 7 zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy albo 
b)obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, jakościowej lub technicznej obiektu; 
2)wad nie nadających się do usunięcia: 
a)jeżeli wady nie wpływają na korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem (wady nieistotne), Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej obiektu, 
b)jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiający ma prawo 
według swojego wyboru: 
-żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy albo 
-zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy albo 
-odstąpić od umowy w terminie 3 m-cy od daty powzięcia wiadomości o przyczynie 
odstąpienia. 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu umowy na wolną 
od wad. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udzielania konsultacji w 
zakresie całego przedmiotu umowy. 

§ 5 
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Przeglądy gwarancyjne 
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą: 
a)w pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości co 6 miesięcy; 
b)w pozostałym okresie obowiązywania gwarancji jakości co 12 miesięcy. 
2.Termin i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 
3.W skład Komisji Przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawcę. 
4.Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego Przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
Komisję Przeglądową. 
5.Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół przeglądu 
gwarancyjnego, w co najmniej 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. W przypadku nieobecności Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz protokołu przeglądu. 

§ 6 
Wezwanie do usunięcia wad 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi o niej Wykonawcę na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia 
ujawnionej wady. 

§ 7 
Usuwanie wad 

1.Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni 
roboczych od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 6, a wad szczególnie 
uciążliwych w terminie 1 dnia. Termin usuwania wad zostanie pisemnie uzgodniony z 
Zamawiającym. W przypadku braku takiego uzgodnienia nie może być on dłuższy niż 30 
dni roboczych od daty przystąpienia do usuwania wady, a dla wad szczególnie 
uciążliwych - nie dłuższy niż 3 dni. 
2.Usuwanie wad będzie następować poprzez naprawę (w szczególności poprawienie 
wadliwie wykonanych robót) lub wymianę (w szczególności wymianę użytych 
wadliwych materiałów), w zależności od decyzji Zamawiającego, usprawiedliwionej 
charakterem wady. 
3.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zgłoszonych wad w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, natomiast jeśli usunięcie wad ze 
względów technicznych (szczególnie uciążliwych) nie jest możliwe w tym okresie - 
niezwłocznie po ustąpieniu przeszkody po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, przy 
czym przyjmuje się, że: 
a)wady związane z awarią uniemożliwiającą funkcjonowanie przedmiotu umowy będą 
usuwane w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia awarii. Wystąpienie awarii wymagać 
będzie natychmiastowych działań Wykonawcy dla całkowitego usunięcia awarii, 
b)pozostałe wszelkie wady nie powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu 
przedmiotu umowy i nie wymagające wymiany urządzeń usuwane będą w terminie 7 
dni od daty zgłoszenia, 
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c)wszelkie wady wymagające wymiany rzeczy (naprawy) elementu lub urządzenia 
usuwane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 
Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca 
wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, 
przy czym Wykonawca dołoży najwyższej staranności, aby usunąć wady w możliwie 
najkrótszym terminie. 
5.Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Protokół będzie potwierdzał 
datę rzeczywistego usunięcia wady. 
6.W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej 
części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili 
naprawy lub wymiany. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z 
rzeczy nie mógł korzystać. 
7.W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 
terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 
wady osobie trzeciej na niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując prawo do żądania 
zastrzeżonych w umowie kar umownych i odszkodowań. 
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 
czasie prac przy usuwaniu wad. 
9.Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w 
przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu obiektu, dla którego okres gwarancji już upłynął lub który nie był 
objęty gwarancją. 

§ 8 
Komunikacja 

1.Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 
2.Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, 
o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie 
w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data 
otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma. 
3.Wszelkie pisma skierowane do Wykonawcy należy wysyłać na adres: 
[adres Wykonawcy, nr faksu]  
4.Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
[dane adresowe Zamawiającego] 
5.O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 Strony obowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 
rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczony. 
6.Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

1.Udzielenie niniejszej gwarancji jakości pozostaje bez wpływu na uprawnienia 
Zamawiającego wynikające z rękojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym. 
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 
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odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3.W przypadku przeniesienia własności przedmiotu umowy w okresie trwania 
gwarancji na osobę trzecią, uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na 
Nabywcę. 
4.Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 
warunki gwarancji przyjął:    gwarancji udzielił: 
ZAMAWIAJĄCY (JAKO UŻYTKOWNIK) WYKONAWCA (JAKO GWARANT) 
 


