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Załącznik nr 3 do specyfikacji 

 

UMOWA Nr …/2016 (wzór) 
 

Zawarta w imieniu Gminy Miejskiej Kraków w dniu …………….… 2016 r. pomiędzy: 

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 57, 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

Dyrektora: Pani Sonia Czajkowska-Stach na podstawie Pełnomocnictwa nr ……. z dnia …… r. 

Prezydenta Miasta Krakowa,  

przy kontrasygnacie Gł. Księgowego: ………………………………… 

a        

.................................................................................................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………..………….. 

/siedziba firmy , pieczątka/   

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

 

Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164).  

Nr post. SP126-271-1/2016. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 126 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
Zakres robót obejmuje: 

1. Sanitariaty i szatnie z korytarzem. 

- wymiana okien drewnianych na PCV w pomieszczeniu natrysków; 

- wymiana drzwi na nowe stalowe okleinowane; 

- uzupełnienie i domurowanie ścianek z cegły z wykonaniem tynków; 

- rozebranie i ułożenie nowych płytek ściennych (flizy); 

- zamontowanie ścianek prysznicowych z płyty HPL 12 mm; 

- zerwanie warstw posadzkowych z wykonaniem nowych z dociepleniem i izolacjami ciężkimi; 

- malowanie ścian i sufitów z wykonaniem przetarcia i szpachlowań; 

- wywóz gruz po pracach rozbiórkowych; 

- wymiana rur i podejść instalacji wod-kan (posadzki i ściany); 

- wymiana osprzętu wod-kan (biały montaż); 

- zamontowanie odwodnienia liniowego w prysznicach; 

- wykonanie i zamurowanie bruzd pod montaż orurowania; 

- wymiana pełnej instalacji elektrycznej z zamontowaniem lamp. 

2. Korytarz II piętra. 

- wykucie uszkodzonych drzwi i montaż nowych metalowych okleinowanych (4 szt.); 

- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 

- wywóz gruzu. 

3. Sale lekcyjne- przyrodnicza i komputerowa z zapleczem. 

- zerwanie wykładzin PCV z podkuciem podłoża do 10 mm; 
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- wykonanie wylewki samopoziomującej o grubości do 10 mm (bez zapleczy); 

- ułożenie wykładziny obiektowej o grubości 2 mm (przeznaczonej do szkolnictwa); 

- malowanie ścian i sufitów z przetarciem i szpachlowaniem; 

- wywóz gruzu. 

4. Remont dojścia do placu zabaw. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonywania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Roboty wykonywane będą z materiałów zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie zastosowane 

materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290). 

4. Szczegółowy zakres prac określony jest w niżej wymienionej dokumentacji:  

- Przedmiar robót; 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- Dokumentacja 

stanowiące załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu nr SP126-

271-1/2016. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie z wyżej wymienioną dokumentacją, 

aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

b) wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy; 

c) odebranie (protokołem) przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia. 

2.  Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a)  przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych (od dnia zawarcia 

umowy); 

b)  wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi i normami, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej; 

c)  wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnych z obowiązującymi normami  

i posiadających stosowne atesty; 

d)  zabezpieczenie na swój koszt miejsc wykonywania robót, strzeżenie mienia znajdującego się 

w miejscach przeprowadzonych robót; 

e)  przejęcie odpowiedzialności podczas realizacji przedmiotu umowy za szkody i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót; 

f)  utrzymanie w trakcie realizacji terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu 

budowy uporządkowanie go i przekazanie Zamawiającemu w ustalonym terminie; 

g)  zapewnienie swoim pracownikom wymaganych przepisami warunków BHP; 

h)  wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 1 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej 

w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej. 

 

§ 3 

1. Wykonawca może podzlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia poprzez zawarcie w  

formie pisemnej umowy o charakterze odpłatnym, której przedmiotem będą roboty budowlane 

stanowiące część objętego nin. umową zamówienia publicznego. Taką samą umowę może zawrzeć 

podwykonawca z dalszym podwykonawcą. W takim przypadku Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak 

za działanie lub zaniechanie własne. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów z 

podwykonawcami na warunkach zapewniających wywiązanie się z jego zobowiązań wobec 

Zamawiającego. W szczególności termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo musi upływać wcześniej niż termin 

zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy i nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury zobowiązanemu do zapłaty.   
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2. Rodzaje umów, jakie Wykonawca zawarł  z podwykonawcami, opis części zamówienia, którą 

wykonywał będzie podwykonawca oraz wartość tych części zamówienia określone zostały 

w „Formularzu Cenowo-Rzeczowym”, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W przypadku 

zmiany podwykonawcy, zakresu części zamówienia zleconej do wykonania podwykonawcy, 

wartości tych części zamówienia oraz podzlecenia nowej części zamówienia kolejnemu 

podwykonawcy – Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić zmiany w „Formularzu Cenowo-

Rzeczowym” i niezwłocznie przedstawić go Zamawiającemu. Zmiany obowiązują od dnia 

podpisania aneksu do umowy, wprowadzającego „Formularz Cenowo-Rzeczowy” ze zmianami.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy 

o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, jak też projektu zmian tej umowy. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy albo 

projektu zmian umowy nie zgłosi Wykonawcy zastrzeżeń na piśmie, uważa się, że zaakceptował 

projekt umowy/projekt zmian umowy. 

4. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą, jak też poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię aneksu do takiej umowy, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Jeżeli Zamawiający 

w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę ww. dokumentów nie zgłosi 

Wykonawcy sprzeciwu na piśmie, uważa się, że zaakceptował umowę/aneks do umowy. 

5. W przypadku zmiany albo rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawcy, jeżeli zmiana albo 

rezygnacja dotyczą podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164),  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ww. ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania warunków umowy z podwykonawcami, 

w szczególności do terminowego wypłacenia wynagrodzenia należnego podwykonawcą. Jeżeli 

w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, ustalonym 

w sposób określony w niniejszym § Wykonawca lub podwykonawca nie zapłacił całego lub części 

wynagrodzenia, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 

wystawioną dla Wykonawcy lub podwykonawcy i dokumentami potwierdzającymi wykonanie 

robót, Zamawiający zapłaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę będącą 

przedmiotem żądania. W takiej sytuacji Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z płatności przysługującej Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie: od dnia zawarcia umowy od dnia zawarcia 

umowy do dnia 11 lipca 2016 r. 

2. Wykonawca może podzlecić prace związane z wykonaniem niniejszej umowy podwykonawcy, 

wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie i w zakresie wskazanym 

w ofercie. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie 

podwykonawcy, jak za działanie lub zaniechanie własne. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 

umów z podwykonawcami na warunkach zapewniających wywiązanie się z jego zobowiązań 

wobec Zamawiającego. 

3. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót dostarczy Zamawiającemu listę 

pracowników wykonujących zamówienie. 

4. Wykonawca przedłożył do umowy opłaconą polisę ubezpieczeniowa, potwierdzającą, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość Przedmiotu 

umowy. Polisa stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zobowiązuje się posiadać polisę 

ubezpieczeniową o w/w wartości przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§ 5 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie 

z ceną podaną w ofercie Wykonawcy, określa się do kwoty: …………… zł brutto (słownie: 
……………………………………………….. złotych …./100), w tym stawka podatku VAT … %. 
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2. Wynagrodzenie jest płatne po bezusterkowym odebraniu przez Zamawiającego robót, na podstawie 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, do której załączono dokumenty 

potwierdzające dokonanie zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcą za wszystkie 

wykonane i odebrane roboty objęte tą fakturą. 

3. W przypadku braku dołączenia do wystawionej przez Wykonawcę faktury potwierdzeń zapłaty 

wynagrodzenia dla podwykonawców Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł umowę o podwykonawstwo 

zaakceptowaną, zgodnie z § 3 ust. 3, przez Zamawiającego. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. Należne 

wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Dokonując bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 3, Zamawiający informuje 

Wykonawcę o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na zgłoszenie 

pisemnych uwag, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w zd. 1. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

6. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcom lub 

w przypadku dokonania bezpośrednich zapłat podwykonawcom na sumę większą niż 5% wartości 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy. 

 

§ 6 

1. Rozliczenie należności nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zgodności tych 

robót z umową w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu 

i gotowości odbioru robót. 

3. Odbioru robót dokonuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru przy udziale kierownika 

budowy. Ze strony Wykonawcy protokół odbioru robót jest podpisywany przez kierownika 

budowy, jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawicieli podwykonawców (jeżeli 

dotyczy). Protokół odbioru robót powinien być podpisany przez wszystkie w/w strony, obecne 

przy odbiorze. Odmowa złożenia podpisu na protokole odbioru powinna być opisana w protokole. 

Protokół odbioru jest podpisywany w dwóch egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy i jednym 

dla Zamawiającego. 

4. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę w obiekcie (jeżeli dotyczy), następuje  

z chwilą odbioru tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

5. Odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót.   

6. W trakcie odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu atesty/certyfikaty na 

zamontowany osprzęt i zastosowane materiały. 

7. Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu żadnych reklam i tablic informacyjnych bez 

uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

§ 7 

1.  Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty, na podstawie zatwierdzonego 

kosztorysu powykonawczego i protokołu odbioru, zostanie zapłacona przelewem bankowym na 

konto wskazane na fakturze - w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.  

2.  Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych. 
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3.  Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT.  

NIP  Wykonawcy:  ................................... 

REGON Wykonawcy: ...................................... 

 

§ 8 

1.  Osobą upoważnioną do nadzorowania prawidłowej realizacji umowy oraz do podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………..  

2.  Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:  ...................................... 

3.  Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 

umowy. 

 

§ 9 

1. Zamawiający ma prawo do nałożenia na Wykonawcę kar umownych, a Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty nałożonych na niego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 5 ust. 1, 

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upłynięcia daty wyznaczonej na 

usunięcie wad, 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

e) za niezgłoszenie zatrudnienia podwykonawcy dalszego podwykonawcy albo zawarcia z nimi 

umowy lub braku zmiany umowy w tym terminu zapłaty określonego w takiej umowie, 

pomimo braku zgody, sprzeciwu  lub pomimo  zastrzeżeń Zamawiającego, w wysokości 20% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Wykonawca bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego zatrudni podwykonawców do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji wynosi … 

miesięcy od daty odbioru końcowego. 

2.  Na materiały dostarczone dla wykonania zadania Wykonawca udziela gwarancji równej gwarancji 

udzielonej przez producenta. 

3.  Zakres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi … miesięcy, licząc od daty protokolarnego, 

bezusterkowego odbioru  końcowego  przedmiotu umowy. 

4.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy 

ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

5.  Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy, istniejące 

w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru.  

6.  W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi – Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; 

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

c) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający bez dodatkowego 

wezwania może dokonać ich usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt. 
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7.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do 

usunięcia – Zamawiający może:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z jego 

przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem – 

odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy 

naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

8.  Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się 

w stosunku do Wykonawcy i podwykonawców, w dniu zakończenia przez Zamawiającego 

czynności odbioru przedmiotu umowy. Jeżeli Zamawiający przed odbiorem przejął przedmiot 

umowy do eksploatacji (użytkowania), bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia 

z tytułu rękojmi, rozpoczyna się w dniu przejęcia przedmiotu do eksploatacji (użytkowania). 

9.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, 

o którym mowa w umowie, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

10.  W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady. 

11.  Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Wykonawcę, 

względnie w wyniku zaniechania czynności przez Wykonawcę,  ma on prawo dochodzić 

odszkodowania od Wykonawcy do wysokości poniesionej szkody. 

12.  Wykonawca usunie zgłoszone wady w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia lub 

w innym terminie uzgodnionym przez Strony. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę 

zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 11 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 12 

1.  Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

2.  Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać jedynie z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 

2) zmiany osoby/osób nadzorujących prace ze strony Wykonawcy, 

3) konieczności przedłużenia terminu końcowego wykonania umowy z przyczyn niezależnych od 

Stron umowy, a których nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem robót, 

4) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały  zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące 

Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane 

przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania umowy, a 
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w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione 

na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje 

chronione na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

 

§ 16 

Umowa niniejsza na wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 126 im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, 

z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 

Załączniki: 

- formularz cenowo - rzeczowy (zał. nr 1) 

- kopia polisy ubezpieczeniowej (zał. nr 2) 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

FORMULARZ CENOWO-RZECZOWY 

 
opis PZa – 

rodzaje/zakresy 

robót opisane 

zgodnie z SIWZ b 

Podać czy ta część PZa  

będzie wykonywana 

przy pomocy 

podwykonawcówc 

Rodzaj umowy z 

podwykonawcą – 

na roboty 

budowlane czy/i 

dostawy czy 

usługęd 

Podać cenę tej 

części PZa cena 

brutto (z VAT)e 

Podać nazwę/firmę  

podwykonawcy, który 

będzie wykonywał  PZa 

we wskazanej częścif 

     

     

     

     

     

 
a PZ – Przedmiot Zamówienia 
b - wypełnia Wykonawca – rodzaje/zakresy robót muszą odpowiadać nazwą i zakresom 

opisanym w SIWZ lub w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ.   
c   - wypełnia Wykonawca  
d - wypełnia Wykonawca – jeżeli w oznaczonej tutaj części Wykonawca będzie zawierał 

umowy na roboty budowlane tylko na niektóre rodzaje robót lub na roboty budowlane i 

na dostawy i/lub usługi należy wykazać te roboty w oddzielnych pozycjach w tej 

kolumnie lub w oddzielnym zestawieniu (tę kolumnę należy wypełnić  po wyborze oferty 

przed podpisaniem umowy).  
e  - wypełnia Wykonawca (tę kolumnę należy wypełnić po wyborze oferty przed podpisaniem 

umowy) 
f  - wypełnia Wykonawca (te kolumnę należy wypełnić jeżeli podwykonawcy, którzy będą 

wykonywać wskazane części zamówienia, będą podwykonawcami, na których zasoby 

wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień 

publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. W pozostałych przypadkach tę kolumnę należy wypełnić po 

wyborze oferty przed podpisaniem umowy).  

 
 

 

 

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawców przy realizacji zamówienia, 

załącznik pozostanie pusty. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                        WYKONAWCA: 

 


