
U M O W A O ROBOTY BUDOWLANE 
Nr …/JMPGP/2017 

Zawarta w Lublinie, w dniu  …...….…….r. pomiędzy: 

 

JMP Grupa Producentów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Stężycy przy  

ul. Zielona 48, 08-540 Stężyca, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000483988 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP: 506 011 22 54 i 

numerze Regon: 061617888, kapitał zakładowy w wysokości 70.000,00 zł 

- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” lub „Zamawiającyem” reprezentowanym przez: 

 

1................................................................................................................................................................... 

 

 

2................................................................................................................................................................... 

 

a .................................................................................................................................................................. 

    / nazwa ,  siedziba,  adres,  (Nr Krajowego Rejestru Sądowego... , prowadzonego w .... , / prowadzącego działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej)* 

 

 - zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

 

1. .............................................................................................................................................................. 

 

2. .............................................................................................................................................................. 

 

Zwarzywszy na fakt, iż Zamawiający otrzymał dofinansowanie na część robót budowlanych objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, na realizację przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Utworzenie Centrum 

Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania 

uprawą roślin ozdobnych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (dalej 

„Przedsięwzięcie”), dla którego Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rozwoju, została zawarta 

umowa o następującej treści:  

 

 

 

 

 



§ 1 

1. Przedmiotem kontraktu jest rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum 

badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw roślin szklarniowych z 

infrastrukturą techniczną w branżach: 

1.1.  sanitarnej(KS,KD, wodociągowej, c.o., wentylacji pom. sanitarnych i hali)  

1.2.  budowlanej (architektura, konstrukcja, zagospodarowanie terenu). 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, 

wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, również tych których konieczność 

ujawni się w trakcie realizacji robót budowlanych, a które Wykonawca działając z najwyższą 

profesjonalną starannością  powinien był przewidzieć na podstawie obowiązujących przepisów, jak 

również wiedzy technicznej i doświadczenia oraz zobowiązuje się w ramach tego wynagrodzenia do 

podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, choćby wykraczały poza 

szczegółowe wyliczenie czynności i prac zawartych w umowie oraz SIWZ i   dokumentacji technicznej 

wskazanej w załączniku nr 3 oraz zgodnie ze standardem określonym w załączniku nr 5 i 7 przy 

uwzględnieniu, iż wykonany przedmiot umowy powinien być w pełni funkcjonalny i kompletny. 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że znany mu jest teren budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, 

dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania robót budowlanych i całkowicie rozważył ich naturę i 

znaczenie. Wykonawca oświadcza również, iż ma świadomość złożoności robót budowlanych, 

przeprowadził szczegółową ocenę terenu budowy i jest w pełni świadomy wszystkich warunków 

fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, dostępu mediów, otoczenia, jak 

również organizacji i funkcjonowania terenu budowy (składowanie materiałów, energia elektryczna, 

woda, instalacje terenu budowy itp.), jak również jest świadomy końcowego przeznaczenia, celu i 

użytkowania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszystkimi elementami dokumentacji technicznej 

przekazanej przez Zamawiającego wskazanej w załączniku nr 3 oraz standardami wykonania 

określonymi w załączniku nr 5 i 7, nie wnosi do nich zastrzeżeń, w tym co do ich zupełności lub 

prawidłowości oraz potwierdza, iż uwzględnił wszystkie jej elementy w oferowanej cenie ryczałtowej.  

5. Wykonawca zobowiązuje się także do realizacji robót dodatkowych oraz uzupełniających na 

warunkach określonych w niniejszej Umowie.  

 

 

§ 2 

 

Terminy realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 umowy zgodnie z załączonym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 4 ) przy założeniu, że: 

 

1. Rozpoczęcie robót - …………. 

2. Uruchomienie transportu kwiatów w nowej hali - …………. 



3. Zakończenie robót - ……………….. 

4. Zamawiający  przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy  w terminie do dnia …………. 

5. Z dniem przekazania terenu budowy Wykonawca może przystąpić do zorganizowania zaplecza 

budowy w uzgodnieniu  Zamawiającym . 

 

§ 3 

 

1. Całkowite,  ryczałtowe wynagrodzenie  za wykonanie pełnego zakresu rzeczowego,  określonego  

w § 1ust.1 przedmiotu umowy wynosi ................................................................................... zł 

(słownie ......................................................................................złotych), z zastosowaniem 

poniższych postanowień. 

Do w/w kwoty płatnej w PLN zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie zobowiązania Wykonawcy konieczne dla wykonania niniejszej 

Umowy, nie podlega żadnym korektom i obowiązuje w wysokości określonej w ust 1 powyżej, z 

zastrzeżeniem tych postawień Umowy, które wyraźnie przewidują możliwość zmiany Wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej Umowy, w 

tym także koszty organizacji i zabezpieczenia terenu budowy, koszt prac przygotowawczych 

(przygotowanie miejsca pracy i jego likwidacja po zakończeniu prac), koszty związane ze 

składowaniem, wywozem oraz utylizacją odpadów powstałych przy realizacji Umowy, koszt 

wszystkich mediów niezbędnych na budowie i jej zapleczu.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie opłaty (w tym wszelkie podatki, cła, akcyzy i inne należności 

publiczno-prawne Wykonawcy, za wyjątkiem podatku VAT ) związane z realizacją Umowy, zarówno 

nakładane w Polsce, jak i poza jej granicami. Dla uniknięcia wątpliwości, Wynagrodzenie obejmuje 

również koszty uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii potrzebnych do realizacji 

Umowy (w szczególności opłaty z nich wynikające) niezależnie od tego, czy adresatem decyzji będzie 

Wykonawca czy Zamawiający. 

5. Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 

Zamawiającego i transferujących na jego zlecenie środki płatnicze z tytułu zapłaty jakiejkolwiek części 

wynagrodzenia. 

6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku i koszty instytucji kredytujących 

zarówno w Polsce, jak za granicą, otrzymujących należności i wystawiających gwarancje bankowe 

związane z Umową. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych rozumianych jako zamówienia dodatkowe 

tj. te których nie dało się przewidzieć w dniu podpisania umowy, pomimo zachowania należytej 

staranności jak wskazano w § 1 ust 2,  a które są konieczne dla zrealizowania pełnego zakresu 



określonego na podstawie §1, Wykonawca jest zobowiązany poinformować pisemnie o tym 

Zamawiającego w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Wykonawca 

obowiązany jest uzgodnić realizację zgłoszonych robót dodatkowych z Zamawiającym Protokółem 

Konieczności sporządzonym wspólnie z Inspektorem Nadzoru i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego. 

2. Wynagrodzenie za ewentualne roboty dodatkowe (wyszczególnione w obustronnie podpisanym 

protokole konieczności) ustalane będzie  w oparciu o  zweryfikowaną i uzgodnioną : ofertę cenową / 

kosztorys ofertowy / powykonawczy / kalkulację powykonawczą ( z uwzględnieniem uzgodnionych 

składników ceny kosztorysowej, tj.: Robocizna „R” - ..... zł; Koszty pośrednie „Kp”- ........ %; 

Stopa zysku „Z”- .........%; Stawka roboczogodziny kosztorysowej z narzutami - ......... zł.),  

sporządzany na zasadach określonych w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót 

budowlanych właściwych dla regionu realizacji inwestycji – Ogólne zasady i wzorce kosztorysowania” 

( opracowane i wydane przez Stowarzyszenie  Kosztorysantów Budowlanych ( SKB) i Zrzeszenie 

Biur Kosztorysowania Budowlanego ( ZBKB). W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które 

mogą być rozliczone wyłącznie kalkulacją własną, należy podać na podstawie  dokonanej 

szczegółowej analizy rodzaju i ilości czynników produkcji ( specyfikację materiałową, ilość r-g, ilość 

m-g czasu pracy sprzętu) potrzebnych do wykonania jednostki przedmiarowej określonych robót. 

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustalą ostateczny sposób rozliczenia prac 

dodatkowych. 

3.  Nie będą uważane za roboty dodatkowe roboty zamienne, zaakceptowane przez Zamawiającego  

oraz roboty objęte zakresem określonym w § 1 ust.1, a polegające wyłącznie na zwiększeniu ilości 

robocizny lub: zwiększeniu zużycia sprzętu, materiałów, chyba, że jest to skutkiem wprowadzonych 

rewizji przez Zamawiającego bądź błędów w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 

technicznej, o których Wykonawca poinformował Zamawiającego  w czasie 3 dni od wykrycia, a 

których Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności  nie wykrył na etapie konkursu ofert.  

3.1. Nie będą uważane za błędy o których mowa powyżej, sprzeczności pomiędzy poszczególnymi 

elementami dokumentacji wskazanej w załączniku nr 3 . W takich przypadkach dla ustalenia 

podstawowego objętego ryczałtem zakresu robót przyjmuje się następującą zasadę. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu ujętego na: rysunkach*   i Załączniku nr 3, 5, 7, 

a w dalszej kolejności w: opisie technicznym * / WTWiO *;  Zbiorczym zestawieniu */ wykazie 

materiałów * ; Przedmiarze (rach) * robót; .......... ( inne)  *  

3.2. Uszczegółowienie, rozwinięcie i modyfikacje dostarczonej dokumentacji podjęte celem 

należytego  wykonania zakresu określonego w §1 ust 1 dla zapewnienia pełnej funkcjonalności 

zgodnej z przeznaczeniem obiektu, obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i zasad 

sztuki budowlanej nie będzie rozumiane jako zmiana zakresu rzeczowego. 

4.  Do ceny za wykonane roboty dodatkowe zostanie doliczony  VAT wg obowiązujących przepisów. 



5.  W przypadku zmniejszenia zakresu prac określonego w § 1 ust. 1 umowy, wartość wynagrodzenia  

zostanie odpowiednio obniżona w oparciu o kosztorys ofertowy  przedstawiony przez oferenta w 

trakcie postępowania ofertowego skorygowany zgodnie z pkt 5.1 poniżej. 

5.1 W przypadku prowadzenia dodatkowych negocjacji, przedstawione składniki 

kosztorysu zostaną zaktualizowane w proporcji wynikającej z różnicy pomiędzy 

przedstawioną wraz z kosztorysem ogólną ceną ofertową, a ceną wskazaną w trakcie 

ostatecznych negocjacji. 

6. Przedłożony kosztorys ofertowy będzie służył wyłącznie do celów dot. zmniejszenia zakresu prac.  

7.  Strony ustalają, że jeżeli wartość zleconych Wykonawcy robót dodatkowych lub zamiennych nie 

przekroczy kwoty 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), Wykonawca wykona te roboty w ramach 

wynagrodzenia bez prawa do otrzymania jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty.  

8. Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie robót uzupełniających tożsamych rodzajowo 

lub funkcjonalnie z zakresem wskazanym w § 1 pkt 1.1. i 1.2 , ale wykraczających poza zakres 

wskazany w §1 i nie spełniających kryteriów definicji  robót  dodatkowych ,  do ………………..wartości 

wynagrodzenia ryczałtowego,   jeżeli zachodzi pilna potrzeba ich wykonania oraz ich realizacja w 

ramach niniejszej Umowy jest uzasadniona z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. 

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić realizację zgłoszonych robót uzupełniających z 

Zamawiającym Protokółem Konieczności sporządzonym wspólnie z Inspektorem Nadzoru i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie za ewentualne zamówienia uzupełniające (wyszczególnione w obustronnie 

podpisanym protokole konieczności) ustalane będzie  w oparciu o  zweryfikowaną i uzgodnioną : 

ofertę cenową / kosztorys ofertowy / powykonawczy / kalkulację powykonawczą ( z uwzględnieniem 

uzgodnionych składników ceny kosztorysowej, tj.: Robocizna „R” - ..... zł; Koszty pośrednie 

„Kp”- ........ %; Stopa zysku „Z”- .........%; Stawka roboczogodziny kosztorysowej z narzutami - 

......... zł.),  sporządzany na zasadach określonych w „Środowiskowych metodach kosztorysowania 

robót budowlanych – Ogólne zasady i wzorce kosztorysowania” (opracowane i wydane przez 

Stowarzyszenie  Kosztorysantów Budowlanych ( SKB) i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania 

Budowlanego ( ZBKB). 

10. W przypadku wystąpienia robót uzupełniających, które mogą być rozliczone wyłącznie kalkulacją 

własną, należy podać na podstawie  dokonanej szczegółowej analizy rodzaju i ilości czynników 

produkcji ( specyfikację materiałową, ilość r-g, ilość m-g czasu pracy sprzętu) potrzebnych do 

wykonania jednostki przedmiarowej określonych robót. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym 

ustalą ostateczny sposób rozliczenia prac dodatkowych. 

11. Do ceny za wykonane zlecenie uzupełniające zostanie doliczony  VAT wg obowiązujących przepisów. 

 

§ 5 

 



1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT 

częściowych, sukcesywnie do postępu robót zgodnie z podziałem wskazanym w załączniku nr 4 

pod warunkiem odbioru części, a następnie faktury końcowej po wykonaniu całości przedmiotu 

umowy potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru robót z zastrzeżeniem § 8. 

2. Płatność będzie dokonywana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 

po podpisaniu zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie odpowiednio protokołu odbioru 

częściowego (dotyczy faktur VAT częściowych) i protokołu odbioru końcowego (dotyczy faktury 

VAT końcowej) w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury. 

3. Zamawiający  upoważnia Wykonawcę robót do wystawienia i wysyłania pocztą faktury VAT bez 

potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego. 

  Nr NIP Zamawiającego  - 506 011 22 54 

  Nr NIP Wykonawcy  - .......................... 

4. W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego,  Wykonawca ma prawo naliczania 

odsetek w ustawowej wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dodatkowych zabezpieczeń gwarancyjnych na okres 

trwania gwarancji i/ lub  realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem zapisów w § 12, §16 i §17. 

6. Protokół odbioru i zapłata dotyczy tylko elementów odebranych i wbudowanych. 

 

§ 6 

 

W celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością oraz w terminach 

ustalonych zgodnie z załączonym harmonogramem Wykonawca przyjmuje na siebie  

w szczególności następujące obowiązki: 

1. Wyznaczenie Kierownika budowy/robót*. 

2. Wyznaczenie koordynatora bezpieczeństwa.* 

3. Przejęcie terenu  budowy/ frontu robót*.  

4. Dostarczenie Zamawiającyowi proponowanego projektu organizacji terenu budowy w terminie 14 

(czternastu) dni od zawarcia Umowy oraz opracowanie i dostarczenie Zamawiającyowi planu BiOZ 

(bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) najpóźniej w terminie 7 dni od rozpoczęcia robót. 

5. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania umowy wg dokumentacji 

technicznej, uwzględnionych w niniejszej umowy. 

6.1. Rzeczy nabyte przez Wykonawcę lub podwykonawcę w ramach części, za którą wypłacone już 

zostało wynagrodzenie stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

dołożenia szczególnej ostrożności w celu zapewnienia ochrony rzeczy stanowiących własność 

Zamawiającego. 

7. Zachowanie poufności przy zastrzeżeniu, że: 

7.1. Dokumentacja techniczna będzie stosowana wyłącznie do realizacji niniejszej Umowy. 



Dokumentacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. 

7.2. Powielanie, udostępnianie osobom trzecim lub wykorzystywanie dokumentacji jw. do innych 

celów wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego w formie pisemnej. 

7.3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z 

przedmiotem umowy (w szczególności  spraw finansowych, osobowych i produkcyjnych, itp.), 

istotnych z punktu widzenia interesów Stron umowy. 

8. Zapewnienie właściwej organizacji prac i bezpieczeństwa na terenie budowy , za który z dniem 

przekazania Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność,  w tym między innymi: 

8.1. Przygotowanie terenu Budowy w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania robót 

budowlanych oraz związanych z zagospodarowaniem terenu budowy niezbędnych do rozpoczęcia  

i przeprowadzenia robót budowlanych w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa 

i sztuką budowlaną, w tym: ogrodzenie terenu budowy, wykonanie dróg dojazdowych, ustawienie 

zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie  

i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń 

i wygrodzeń, zorganizowanie systemu kontroli dostępu i ochrony mienia oraz nadzór nad ich 

funkcjonowaniem). 

8.2. Zapewnienie ochrony i monitoringu mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego na 

realizowanych robotach oraz obiektach własnego zaplecza technicznego.  

8.2. Zabezpieczenie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędnych 

urządzeń ochronnych na realizowanym projekcie. 

8.3. Wykonanie na własny koszt dróg prowizorycznych/placów składowych itp. w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.  

8.4. Oznakowanie odzieży roboczej i kasków ochronnych nazwą swego przedsiębiorstwa. 

Oznakowanie dotyczy również wprowadzonych firm podwykonawczych. 

8.5. Bieżące utrzymywanie porządku na terenie budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie oraz 

końcowe uporządkowanie, usunięcie odpadów i przekazanie Zamawiającemu Karty odpadów  w 

terminie 7 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy z uwzględnieniem faktu, iż Wykonawca w myśl 

przepisów ustawy o odpadach  z dnia 14.12.2012r. jest wytwórcą odpadów i ciążą na nim obowiązki 

określone w tej ustawie oraz ustawie Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.   

8.6. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia okresowych audytów u Wykonawcy 

z obszaru środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego na terenie prowadzonych robót i terenie budowy. 

      8.7. Wykonawca będący właścicielem wytworzonych odpadów gospodaruje nimi we własnym 

zakresie, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r., z wyłączeniem odpadów o których 

mowa w § 6  pkt 8.9 i 8.10  umowy. 



      8.8.  Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, selektywnego gromadzenia we własnych 

pojemnikach oraz zabezpieczenia odpadów przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko na 

terenie udostępnionym przez Zamawiającego.  

8.9. Złom metaliczny oraz stopy metali powstałe przy realizacji prac objętych umową, pozostają 

własnością Zamawiającego.  

      8.10. Zdemontowane urządzenia i inne elementy  Wykonawca robót przekaże  Zamawiającemu. 

9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej i geologicznej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji 

powykonawczej. 

10. Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów na placu budowy koniecznych do realizacji przedmiotu 

Umowy. 

11. W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych oraz innych elementów zagospodarowania terenu 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za naprawę wyrządzonych szkód, 

12. Pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych koniecznych dla przekazania przedmiotu 

umowy do użytkowania w tym: 

12.1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty administracyjne związane z uzyskaniem decyzji, zgód i 

zatwierdzeń poniesione w okresie realizacji inwestycji, 

12.2. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje  się, że na podstawie odrębnych 

pełnomocnictw reprezentować będzie Zamawiającya przed organami administracyjnymi i innymi 

podmiotami w zakresie uzyskiwania zezwoleń, decyzji i dokonywania uzgodnień, których potrzeba 

uzyskania lub dokonania może się pojawić w trakcie Inwestycji, w szczególności w zakresie 

uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie. W przypadku, gdy powstanie konieczność reprezentowania 

Zamawiającya w w/w zakresie, Wykonawca wystąpi do Zamawiającya na piśmie o udzielenia mu 

stosownego pełnomocnictwa.  

12.3. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu Zamawiającya 

Pozwolenie na Użytkowanie Budynku wybudowanego w ramach Inwestycji.  

13. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Zamawiającya wskutek 

opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania, w tym m. in. do opłacenia 

ponadplanowych kosztów nadzoru  Zamawiającyskiego. 

14. Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, że Zamawiający ma prawo zatrudniać innych 

wykonawców do realizacji robót budowlanych, które nie są objęte Umową. Wykonawca nie będzie 

ograniczał wykonawcom/podwykonawcom Zamawiający dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca 

nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania i zaniechania wykonawców/podwykonawców 

zatrudnionych bezpośrednio przez Zamawiający. Jakkolwiek Wykonawca będzie zobowiązany do 

koordynowania tych prac, które odnoszą się do robót zamiennych lub dodatkowych, w przypadku 

gdy Wykonawcy po stronie Zamawiający nie będą i nie staną się podwykonawcami Wykonawcy. W 

celu uniknięcia wszelkich wątpliwości potwierdza się, że Zamawiający, jego personel, osoby przez 

niego upoważnione oraz Inspektorzy Nadzoru będą mieli zapewniony, zawsze i bez ograniczeń 

dostęp do Placu Budowy. Wykonawca ułatwi Inspektorom Nadzoru dostęp do miejsc, w których są 



produkowane, montowane lub przygotowywane materiały lub urządzenia wykorzystywane do 

realizacji Robót. 

15. W zakresie obowiązków jest przygotowanie rysunków warsztatowych wraz z uzgodnieniami 

projektantów i inspektora nadzoru na koszt Wykonawcy. 

16.  Wykonawca zwolni Zamawiającya z wszelkiej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek 

roszczeniami, odszkodowaniami, grzywnami, kosztami lub wydatkami powstałymi w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w 

szczególności w związku z obecnością jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (w rozumieniu 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska) w glebie, jeśli obecność tych substancji jest następstwem 

działania lub zaniechania Wykonawcy, jego zleceniobiorców, podwykonawców lub innych osób, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

17. Wykonawca zapewni  Zamawiającyowi możliwość kontroli prawidłowości i terminowości 

wykonywanych prac w tym w szczególności: 

17.1. Wykonawca będzie przedstawiał Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie dla każdego materiału budowlanego, wyrobu i 

urządzenia na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem bądź zainstalowaniem, w tym 

m. in. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, recepty laboratoryjne, karty techniczne. Niezależnie 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającyowi  próbek wszystkich materiałów, 

urządzeń i wyrobów wykończeniowych na co najmniej 30 dni przed planowanym ich wbudowaniem 

bądź zainstalowaniem. Zamawiający dokona pisemnego zatwierdzenia bądź odrzucenia 

proponowanego materiału, wyrobu lub urządzenia w terminie 14 dni. 

17.2.Wykonawca będzie zgłaszał  Zamawiającemu  do odbioru roboty zanikające i ulegające 

zakryciu. 

17.3. Dostarczenie dokumentów (atestów, poświadczeń i in.) stwierdzających spełnienie wymagań 

dokumentacji technicznej i przepisów prawa, co do dostarczanych materiałów i urządzeń oraz 

potwierdzających wykonanie wymaganych prób, badań i odbiorów technicznych. Każdorazowo jako 

załącznik do protokołu odbioru w zakresie wykonanych prac. 

17.4. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji spotkań koordynacyjnych (nie rzadziej niż raz na 

tydzień) i uczestniczenie w naradach  powoływanych i prowadzonych przez Zamawiającya lub 

Inspektora Nadzoru i do terminowego realizowania podjętych na nich ustaleń; 

18. W przypadku zajścia potrzeby Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z nowych materiałów 

dostarczonych  przez Wykonawcę zgodnie z zakresem i standardami określonymi w dokumentacji. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedstawiania Zamawiającemu w terminie do 25 

dnia każdego miesiąca raportów dotyczących bieżącego zaawansowania harmonogramu robót. 

Jeśli w miesiącu, w którym wystawiona została faktura, Wykonawca nie złoży raportu, Zamawiający 

ma prawo wstrzymać wymagalną płatność z faktury do czasu złożenia raportu. Wzór raportu stanowi 

składową załącznika  nr 3 do umowy.  



20. Niezależnie od obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu okresowych raportów, 

Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia drugiej strony o wszelkich 

istotnych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na terminową i zgodną z ustaleniami umowy oraz 

obowiązującymi przepisami realizację przedmiotu umowy. 

21. W przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji powyżej 1 tygodnia lecz nie dłuższego niż 2 tygodnie 

Wykonawca wdroży program naprawczy polegający na pracy na wydłużonym dniu tj. od poniedziałku 

do piątku w godzinach 7.00 ÷ 20.00 i w soboty od 7.00 ÷ 15.00 zapewniając w tych godzinach pełną 

obsługę zespołów roboczych i nadzoru. W przypadku opóźnienia większego niż 2 tygodnie 

Wykonawca pracował będzie na 2 pełne zmiany od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 ÷ 

22.00 w pełnym składzie zespołów roboczych i nadzoru. W przypadku nie wykonania przez 

Wykonawcę tych zobowiązań Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy  

Wykonawcy. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów podanych w § 2 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy z winy  Wykonawcy. 

22. Wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu lub zabezpieczeniu istniejącej 

zieleni, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, odpowiednich decyzjach 

administracyjnych i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i/ lub dyspozycjami Inspektora 

Nadzoru; 

23. Zapewnienie ciągłego monitoringu stanu technicznego budynków i obiektów  budowlanych 

sąsiadujących z terenem budowy przez cały okres trwania Umowy; 

24. Przedstawienie do uzgodnienia z Zamawiającyem harmonogramu i programu szkoleń, które zostaną 

przeprowadzone na koszt Wykonawcy i obejmą swym zakresem wszystkie wykonane instalacje i 

zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia; szkolenia obejmą niezbędną liczbę osób i zostaną 

przeprowadzone na terenie budowy  w terminach uzgodnionych z Zamawiającyem i 

uwzględniających postęp robót; szkolenia zostaną zakończone najpóźniej na 7 dni po Zakończeniu 

Robót;  

25. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z nowych materiałów dostarczonych  przez 

Wykonawcę zgodnie z zakresem i standardami określonymi w dokumentacji. 

26. Wykonawca niniejszym oświadcza, że ma świadomość tego, że roboty będą wykonywane na 

nieruchomości, która jest otoczona innymi nieruchomościami, w związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązuje się powstrzymać od działań, które mogłyby wpływać niekorzystnie na bieżące 

korzystanie z sąsiednich nieruchomości, w szczególności nie blokować przejść i wejść do ich posesji, 

nie odłączać ich od żadnych mediów oraz nie powodować zakłóceń w ich normalnym 

funkcjonowaniu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:  

26.1. Koordynowania  ze wszelkimi właściwymi organami i właścicielami lub osobami uprawnionymi 

do dysponowania nieruchomościami sąsiadującymi z terenem budowy  metod oraz czasu przyłączeń 

zewnętrznych mediów do podziemnej infrastruktury terenu budowy, włączając koordynowanie takich 

prac  w celu zapewnienia prawidłowego i stałego przyłączenia mediów do ich budynków w trakcie 

wykonywania robót, doprowadzenie na swój koszt zastępczych tymczasowych przyłączeń mediów 



do sąsiadów jeśli roboty będą wymagały czasowego odłączenia od istniejących mediów i ponownego 

przyłączenia ich później zgodnie z uzgodnionym planem włączając przywrócenie sąsiednich 

budynków, zieleni i dróg do pierwotnego stanu. 

26.2. Codziennego utrzymania w czystości sąsiadujących z terenem  budowy nieruchomości oraz 

ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Zamawiającya w tym względzie skutkować 

będzie zleceniem przez Zamawiającya sprzątania terenu  budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

26.3. Kompensować Zamawiającyowi wszelkie straty lub szkody jakie mogą powstać, wskutek 

wykonywania i ukończenia robót, w konstrukcji sąsiednich budynków lub w majątku sąsiadów lub 

majątku osób trzecich znajdującym się na sąsiednich nieruchomościach lub wyrządzone przez 

Wykonawcę lub zaangażowanych przez niego podwykonawców osobom na tych nieruchomościach 

przebywającym. 

27. Zaprojektowanie wraz z wykonaniem pomieszczenia serwerowni wg. załącznika nr 5 

 

 

§ 7 

 

Zamawiający  przyjmuje na siebie wyłącznie obowiązki wyraźnie wskazane w treści Umowy w tym 

w szczególności: 

1. Dostarczenie Dziennika Budowy. 

2. Dostarczenie dokumentacji wykonawczej, uwzględnionej w załączniku Nr 3 niniejszej umowy. 

3. Zapewnienie nadzoru Zamawiającyskiego. 

4. Świadczenia odpłatnie innych usług na warunkach uzgodnionych indywidualnie z  Wykonawcą. 

5. Ustosunkowanie się w terminie 3 dni do uwag Wykonawcy zgłaszanych pisemnie. 

6. Dokonywanie odbiorów zgodnie z Umową w tym odbiorów branżowych, częściowych, końcowego i 

odbioru  robót zanikających i ulegających zakryciu. 

7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający odkupi 

materiały, które mają charakter nietypowy i nie mogą być użyte przez Wykonawcę do realizacji innych 

robót. 

8. Terminowa zapłata wymagalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z warunkami 

Umowy 

9. Ustanowienie na żądanie Wykonawcy gwarancji zapłaty w formie wybranej przez Zamawiającego 

spośród katalogu wskazanego w art. 649 1 k.c.  Koszty ustanowienia gwarancji zapłaty  Strony 

ponoszą w równych częściach.  

 

 

 

 

 



§  8 

 

1. Strony ustalają, że następujący zakres prac:  

………………./zakres robót  określony w Załączniku …..  * zostanie powierzony Podwykonawcy 

…………………………..  a wartość powierzonego   Podwykonawcy zakresu robót,  równa wartości 

wynagrodzenia ww. Podwykonawcy określonego w zawartej pomiędzy Wykonawca a 

Podwykonawca umowy,  wynosi …………………….*  

2. Powierzenie realizacji części przedmiotu umowy / części przedmiotu Umowy/  wykraczającej poza 

zakres określony w § 8 ust 1* Podwykonawcy jest dopuszczalne i wiążące dla Zmawiającego pod 

warunkiem pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zgodnie z wzorem 

stanowiącym Załącznik nr …... Zgłoszenia  zamiaru takiego powierzenia co najmniej na ….. dni przed 

przystąpieniem przez Podwykonawcę do wykonywania robót i uzyskania pisemnej zgody 

Zamawiającego na  powierzenie prac Podwykonawcy zgodnie ze Zgłoszeniem w terminie……….   

3. Pod pojęciem Podwykonawca należy  rozumieć zarówno podwykonawcę robót budowlanych, który 

zawarł umowę z Wykonawcą jak i kolejnych podwykonawców.   

4. Brak sprzeciwu Zamawiającego wobec Zgłoszenia Podwykonawcy w terminie 3 dni od jego 

przedstawienia Zamawiającemu oznacza zgodę na powierzenie Podwykonawcy realizacji części 

przedmiotu umowy na warunkach określonych w Zgłoszeniu.   

5. Każda zmiana zakresu powierzonych prac lub wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

kreślonego w Zgłoszeniu  wymaga odrębnego Zgłoszenia. Do zmian zakresu i wartości powierzonych 

prac zastosowanie znajdą postanowienia ust 2 i 4 niniejszego paragrafu .  

6. Zamawiający ma prawo uzależnić udzielenie zgody na powierzenie realizacji części przedmiotu 

umowy podwykonawcy od zawarcia aneksu do niniejszej umowy,  przewidującego  pozostawienie 

ostatniej części wynagrodzenia o wartości odpowiadającej wartości wynagrodzenia przewidzianego 

dla podwykonawcy.  

7. W przypadku wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez 

Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z dostarczeniem 

oświadczenia o niezaleganiu  z płatnościami oraz kopią faktur i protokołów odbiorowych pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą. 

8. W przypadku zwłoki w zapłacie podwykonawcy  i nie przedstawienia dowodów na to, iż roszczenia 

podwykonawcy są nieuzasadnione w terminie maksymalnie 7 dni od terminu płatności wynikającego 

z umowy zawartej z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo przekazać część wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy bezpośrednio Podwykonawcy. 



9. W przypadku przewidzianym w ust 9 zapłacone Podwykonawcy wynagrodzenie z chwilą zapłaty 

Podwykonawcy pomniejsza kwotę  wynagrodzenia należnego Wykonawcy (potrącenie umowne) bez 

konieczności składania przez Strony umowy odrębnych oświadczeń i wprowadzania zmian do 

niniejszej Umowy. W przypadku realizacji części umowy przez Podwykonawców, warunkiem zapłaty  

wynagrodzenia Wykonawcy jest załączenie do protokołów odbioru oświadczeń wszystkich 

Podwykonawców zawierających informację o uczestnictwie bądź braku uczestnictwa w realizacji 

zakresu podlegającego odbiorowi i wartości zrealizowanych przez nich prac.    

10. Zamawiający może odstąpić od warunków wskazanych w § 8 ust 5-8 w przypadku gdy przed 

zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gwarancję bankową 

zabezpieczającą wypłatę przez Zamawiającego podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia.  

11. Za działania lub zaniechania swoich podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje  własne 

działania lub zaniechania. Udzielenie zgody przez Zamawiającego  nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego zobowiązań czy odpowiedzialności wynikającej z umowy. 

12. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią art. 647 1 Kodeksu Cywilnego. 

13. Wykonawca oświadcza, że do zawarcia Umowy na roboty budowlane z podwykonawcą spełni 

warunki określone w art. 647 1 Kodeksu Cywilnego.  

14. Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca przekaże oświadczenia Podwykonawców przy 

składaniu faktur, jako konieczny element wymagalności zobowiązania Zamawiającego.  

15. Ponadto Wykonawca zawrze w umowach z Podwykonawcami klauzulę stanowiącą, że 

podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniego pisemnego poinformowania 

Zamawiającya z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych. 

 

§  9 

 

1. Zamawiający  ustanawia do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru - odpowiedzialnego za realizację 

przedmiotu umowy w osobie Pana…………...  

2. Zamawiający ustanowił do pełnienia funkcji Kierownika Projektu odpowiedzialnego za realizację 

Przedsięwzięcia………………………… 

3. Kierownik Projektu/ Inspektor Nadzoru został upoważniony do nadzoru  nad realizacją przedmiotu 

umowy , w tym  do prowadzenia uzgodnień w zakresie przekazania terenu budowy, dokonywania 

odbiorów  robót , odbioru dokumentów uwzględnionych w § 6 ust. 24*, uzgadniania wykonawstwa 

robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych oraz ich obmiaru i wyceny.  

4. Kierownik Projektu / Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy, w okresie 

realizacji inwestycji, według własnego uznania, pisemnych instrukcji albo poleceń: wzywających do 

usunięcia z terenu budowy wyrobów oraz urządzeń nie spełniających wymogów Umowy oraz 

zastąpienia ich innymi, wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych, jeżeli 

Wykonawca realizuje je w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową. Instrukcje wydane przez 

Inspektora Nadzoru zgodnie z powyższym, będą zobowiązywać Wykonawcę do ich wykonania bez 



zwłoki, nawet jeśli w ocenie Wykonawcy takie instrukcje mogą skutkować zwiększeniem kosztów 

realizacji przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zakrycia części robót  bez powiadomienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca na 

żądanie Inspektora Nadzoru odkryje na swój koszt te części robót, które nie zostały odebrane. 

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy/robót* odpowiedzialnego za realizację przedmiotu 

umowy w osobie Pana ...................................................................................... 

 

§ 10 

 

 

1. Strony umowy przyjmują domniemanie, iż wystąpienie siły wyższej uchyla odpowiedzialność za 

powstałą szkodę i opóźnienie w realizacji robót . 

2. Pod pojęciem siły wyższej  Strony będą rozumieć: zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i  niezależne 

od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy  zachowaniu należytej staranności Stron. 

Przejawami  siły wyższej są w szczególności: 

2.1. klęski żywiołowe, w tym: pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan, 

2.2. wprowadzenie aktów władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy,  

2.3. embarga, blokady, ograniczenia w dostawach gazu, energii elektrycznej, itd., 

2.4. działania wojenne, akty sabotażu, 

2.5. strajki powszechne ( za wyjątkiem strajków u Stron) lub inne niepokoje społeczne, 

2.6. w tym  publiczne demonstracje. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony w formie pisemnej 

o zaistnieniu siły wyższej, o przewidywanym czasie  jej trwania i przewidywanych skutkach dla 

realizacji postanowień Umowy oraz ustaniu  powyższych. 

4. W przypadku gdy siła wyższa trwa dłużej niż 14 dni Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej 

wierze renegocjacji warunków realizacji Umowy. 

 

§ 11 

 

1. Strony postanawiają, że odbiór robót przewidzianych umową będzie następował:       

odbiorami  częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym (załącznik nr 4)  i  po 

zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy. Ponadto dokonywane będą  odbiory branżowe i 

odbiory robót ulegających zakryciu. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego  wpisem do Dziennika Budowy i  jednocześnie poinformuje 

pisemnie Zamawiającego o osiągniętej gotowości do odbioru całości robót przewidzianych umową. 

3. Odbiory częściowe: 



3.1.Odbiory częściowe robót będą potwierdzone przez Inspektora Nadzoru protokołem odbioru 

wykonanych robót wystawionym przez Kierownika budowy/robót* w terminie do 7 dni od daty 

zakończenia części robót przewidzianych umową. W protokole odbioru wykonanych robót  należy 

określić termin rozpoczęcia oraz termin zakończenia robót objętych protokołem odbioru 

wykonanych robót. 

3.2. Wraz z dokumentami odbiorowymi Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

3.2.1. Zestawienie podpisane przez Wykonawcę robót, dotyczące odpadów wytworzonych podczas 

realizacji  prac objętych umową na terenie Zamawiającego, zawierające następujące dane: nazwa 

firmy, rodzaj i masa wytworzonego odpadu, kod odpadu (zgodnie z katalogiem odpadów), sposób 

gospodarowania odpadem (podanie procesu odzysku (R), lub unieszkodliwiania (D) oraz miejsce 

odzysku/unieszkodliwiania gospodarowania (Polska lub inny kraj). 

          3.2.2.Kopie kart przekazania odpadu 

4. Odbiory branżowe : 

5.1. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie przed odbiorem branżowym  całości 

przedmiotu umowy wymaganych prób i sprawdzeń oraz skompletowanie i przekazanie 

Zamawiającemu   wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, w tym Dziennika Budowy, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

protokołów technicznych, świadectw kontroli jakości jak również instrukcji użytkowania, jeżeli są 

wymagane. 

5.2. Zamawiający  przystąpi do odbioru branżowego całości robót przewidzianych w umowie po ich 

zakończeniu i zgłoszeniu zakończenia w Dzienniku Budowy i pisemnym zawiadomieniu 

Zamawiającego, 

5.3. Zamawiający   wyznaczy datę i skład komisji odbioru branżowego całości robót przewidzianych 

umową i rozpoczęcia czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu 

gotowości do odbioru. Czynności odbioru powinny być zakończone najpóźniej w 5-tym dniu 

kalendarzowym od dnia rozpoczęcia odbioru. 

5.4. Jeżeli w toku czynności odbioru branżowego wyniknie konieczność wykonania robót nie objętych 

zakresem określonym w § 1 ust.1 umowy warunkujących oddanie do użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca wykona powyższe roboty na odrębne 

pisemne zamówienie Zamawiającego, w którym zostanie określony zakres robót oraz termin 

wykonania. Wysokość wynagrodzenia określi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, z 

uwzględnieniem uzgodnionych składników ceny kosztorysowej, określonych odpowiednio w  § 4 

i 5 niniejszej umowy.  

6. Odbiór końcowy: 

6.1.  Odbioru całości robót przewidzianych umową dokona Zamawiający z udziałem Wykonawcy. 

Zamawiający ustali komisję odbiorową w terminie 5 dni od zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru. 



6.2.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego wyniknie konieczność wykonania robót nie objętych 

zakresem określonym w § 1 ust.1 umowy warunkujących oddanie do użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Wykonawca wykona powyższe roboty na odrębne 

pisemne zamówienie Zamawiającego , w którym zostanie określony zakres robót oraz termin 

wykonania. W przypadku gdy roboty te będą stanowiły roboty dodatkowe wysokość 

wynagrodzenia określi Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem 

uzgodnionych składników ceny kosztorysowej, określonych odpowiednio w  § 4 i 5 niniejszej 

umowy.  

6.3.  Jeżeli zakres robót o których mowa w ust. 5 uniemożliwia ich wykonanie w terminie 

wyznaczonym do odbioru branżowego, Zamawiający  dokona odbioru zamówionego przedmiotu 

umowy, a strony uzgodnią odrębny termin na wykonanie w/w robót. 

6.4. Jeżeli w toku czynności odbioru robót Zamawiający   stwierdzi, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niekompletności dokumentacji 

powykonawczej lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający   może odmówić 

odbioru, z uwzględnieniem zapisów § 13 umowy. 

6.5. Jeżeli przedmiot robót z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający , nie osiągnął gotowości do 

odbioru w w/w terminie, Wykonawca zawiadomi o tym Zamawiającego , a Zamawiający  dokona 

odbioru w uzgodnionym terminie. 

6.6. Jeżeli w toku czynności odbioru robót przewidzianych umową zostaną stwierdzone wady: 

6.6.1. nadające się do usunięcia – Zamawiający  może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

W protokole odbioru robót przewidzianych umową Inspektor Nadzoru wyznaczy termin 

usunięcia usterek, z uwzględnieniem zapisów § 13 umowy. 

6.6.2. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający  może żądać obniżenia wynagrodzenia 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, jeżeli wady nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem albo, jeżeli 

wady uniemożliwiają jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem może odstąpić od umowy 

ewentualnie żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

domagania się naprawienia szkody, z uwzględnieniem zapisów  § 13 umowy. 

6.7. Z czynności odbioru sporządza się protokół, którego 1 egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego i rozliczenia końcowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającyowi: 

7.1. oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu Robót i uporządkowaniu Placu Budowy, 

7.2. uzupełniony dziennik budowy, 

7.3. komplet protokołów odbiorów częściowych, 

7.4. komplet dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach, oraz w wersji elektronicznej  

7.5. komplet atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i wyroby oraz zamontowane  

urządzenia, 



7.6. gwarancje dostawców i oświadczenia podwykonawców. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma 

wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność chyba, że nie powstały one z przyczyn, za które 

odpowiada Wykonawca. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu rękojmi, za wady fizyczne                 

przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania rękojmi, a także wady prawne dostarczonych 

materiałów / urządzeń*. O wykryciu wad Zamawiający   jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na 

piśmie w ciągu 30 dni od daty ich ujawnienia. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu  gwarancji na: 

3.1. prace objęte niniejszą umową przez okres ................................................miesięcy, 

3.2. materiały użyte do wykonania przez okres ................................................miesięcy, 

3.3. zamontowane urządzenia przez okres ......................................................miesięcy, 

jednakże nie krócej aniżeli przez okres gwarancji udzielonej przez Producenta. 

Wyżej wymienione okresy rozpoczynają bieg od dnia protokólarnego odbioru Inwestycji od 

Wykonawcy . 

4. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do : 

4.1. usunięcia wad i usterek w terminie obustronnie uzgodnionym, w przypadku braku obustronnie 

uzgodnionego terminu obowiązuje termin wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca 

swoim staraniem i kosztem niezwłocznie zabezpieczy miejsce w którym powstała wada w celu 

uniknięcia dalszych uszkodzeń i zniszczeń 

4.2. wymiany wadliwych elementów 

5. W przypadku usuwania wad, okres gwarancji biegnie na nowo od momentu ich usunięcia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie wykona w uzgodnionym terminie obowiązków określonych w ust.4, 

Zamawiający bez utraty prawa do kar umownych i uprawnień gwarancyjnych jest uprawniony do 

usunięcia wad w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko. 

7. Wybór uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji przysługuje Zamawiającemu. 

8. W umowach z Podwykonawcami Wykonawca zawrze odpowiednie postanowienia, które upoważniają 

Zamawiającego do wystąpienia z żądaniem usunięcia wad i usterek bezpośrednio wobec 

Podwykonawców. Okres i zakresy odpowiedzialności Podwykonawców winny pokrywać się z 

okresami i zakresem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Strony ustalają trzy przeglądy okresowe: po 12 miesiącach od daty odbioru przedmiotu umowy,  po 

24 miesiącach od daty odbioru przedmiotu umowy i na 30 dni przed upływem umownego okresu 

gwarancji/rękojmi. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przedłoży nieodwołalną  i bezwarunkową, płatną na pierwsze 

żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wystawioną przez bank lub towarzystwo 



ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Zamawiającego w celu zagwarantowania należytego i 

terminowego wykonania Robót Budowlanych oraz zagwarantowania wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, na kwotę stanowiącą  10 % (dziesięć procent) wartości wynagrodzenia tj. na:   

kwotę ................................................... 

(słownie: ............................................................................................... ) 

11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przedłoży nieodwołalną  i bezwarunkową, płatną na pierwsze 

żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wystawioną przez bank lub towarzystwo 

ubezpieczeniowe zaakceptowane przez Zamawiającego na kwotę stanowiącą  5 %  (pięć procent) 

wynagrodzenia to jest na: 

kwotę ............................. 

(słownie: ............................................................................................... ) 

w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonania napraw gwarancyjnych i usunięcia 

usterek w przedmiocie Umowy w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, która to 

gwarancja pozostanie ważna przez okres 60 (sześćdziesięciu miesięcy) miesięcy od dnia 

protokólarnego odbioru Inwestycji od Wykonawcy   

12. Zamawiający może przenieść prawa przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy na swoich 

następców prawnych. 

13. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przesunięcia terminu realizacji 

prac objętych niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu 

kolejnej gwarancji ubezpieczeniowej* / gwarancji bankowej lub przedłużenia terminu obowiązywania 

dotychczas udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej* / gwarancji bankowej*, o której mowa w ust 10 .  

Jeżeli  na 7 dni przed terminem ważności gwarancji określonej w ust 10 Wykonawca nie wykona 

zobowiązania określonego w zdaniu 1 Zamawiający ma prawo wystąpić do wystawcy gwarancji z 

żądaniem wypłaty całej kwoty zabezpieczenia z obowiązującej gwarancji.  

 

§ 13 

 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie n/w  zobowiązań w formie 

kar umownych: 

1. Zamawiający  jest uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy  n/w kar umownych: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu  całości  lub części przedmiotu umowy, zgodnie z podziałem wskazanym 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,25% 

wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1. 

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji / rękojmi za 

wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

1.3. Za zatrudnienie każdego jednego podwykonawcy bez wcześniejszego zgłoszenia go 

Zamawiającemu w wysokości 5% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1. 



1.4. z tytułu odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn 

zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego  w § 4 ust.1 

 

2. Wykonawca jest uprawniony  do żądania zapłaty od Zamawiającego  n/w kar umownych: 

2.1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego  

w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust.1. 

3. Strona uprawniona do naliczenia powyższych kar może obniżyć ich wysokość lub odstąpić od 

naliczenia, jeżeli obowiązki umowne Strony odpowiedzialnej za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań zostały w znacznej części zrealizowane lub gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

5. Strony umowy przyjmują domniemanie, iż wystąpienie siły wyższej uchyla odpowiedzialność za 

powstałą szkodę. 

6. Kary umowne mogą być dochodzone łącznie, z tym , że ich maksymalny limit w ramach umowy 

określa się na 20% wartości umowy. 

 

§ 14 

 

1. Niezależnie od podstaw wymienionych wyżej lub wynikających z przepisów ogólnie obowiązujących, 

Zamawiający  jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez utraty prawa dochodzenia kar 

umownych, jeżeli Wykonawca:  

1.1. z przyczyn jego dotyczących opóźnia się z przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy ponad 

7 dni lub  

1.2. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, w tym 

wypadku Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 

od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

2. Zamawiający będzie uprawniony Umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 

2.1. W związku z powstaniem powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przerw w 

realizacji umowy uzasadniających przekonanie, że realizacja umowy nie zostanie wykonana w 

uzgodnionym terminie, 

2.2. wstrzymania robót na okres przekraczający 10 (dziesięć) dni,  

2.3. w związku z powstaniem opóźnień w postępie Robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

o ponad 21 (dwadzieścia jeden) dni z innych przyczyn niż: Siła Wyższa przekraczająca łącznie 4 

(cztery) dni w czasie całego okresu realizacji Inwestycji ;  naruszenia przez Zamawiającya jego 



obowiązków wynikających z niniejszej Umowy ; decyzji administracyjnych zakazujących dalszego 

prowadzenia Robót, z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

2.4. Nie przestrzeganie przez Wykonawcę pisemnych zaleceń Inspektorów Nadzoru, mających wpływ 

na bezpieczeństwo wykonywanych robót. 

2.5. Prowadzenie robót przez Wykonawcę w sposób mogący doprowadzić do katastrofy budowlanej; 

2.6. Zaistnienia przesłanek do wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do Wykonawcy 

lub wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z uzasadnioną opinią Zamawiającya 

może wpłynąć na terminowe wykonanie Robót, 

 

§ 15 

 

1.   W zakresie w jakim dokumentacja lub oprogramowanie sporządzane przez Wykonawcę w ramach 

realizacji niniejszej Umowy stanowi utwór w  rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku,  poz. 666 ze zmianami) znajdą 

do niej zastosowanie poniższe postanowienia. 

2.  Z dniem odbioru poszczególnej dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: 

2.1. korzystanie z dokumentacji; 

2.2. utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką w tym wprowadzenie do pamięci komputera 

oryginalnego egzemplarza dzieła przekazanego przez Wykonawcę na nośniku 

informatycznym; 

2.3. tłumaczenie; 

2.4.  udostępnienie oryginalnych jak i powielonych egzemplarzy na terytorium całego świata 

w tym poprzez sieć Internet.  

3.  Przeniesienie praw  autorskich do oprogramowania komputerowego następuje na  następujących 

polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;  tłumaczenie, przystosowywanie, dokonywanie zmian 

układu lub jakichkolwiek innych  zmian w programie komputerowym , w zakresie niezbędnym do 

korzystania z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4.   Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy przysługuje prawo dokonywania 

wszelkich opracowań dokumentacji, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty, zmian i 

adaptacji całości dokumentacji lub ich pojedynczych fragmentów, jak również prawo swobodnego 

używania i/lub korzystania z dokumentacji  oraz ich pojedynczych elementów na terenie kraju oraz 

za granicą, w zakresie określonym w punkcie 2 niniejszego paragrafu. 

5.   Z dniem przekazania każdego z nośników, na których utrwalono dokumentację lub oprogramowanie 

objętych ochroną na podstawie prawa autorskiego,  przechodzi na Zamawiającego prawo własności 

danego nośnika. 



6.  Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych 

przeciwko niemu, a Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego  przed takimi  roszczeniami, wynikłymi 

z wykorzystania w realizacji przedmiotu umowy sprzętu,  urządzeń, oprogramowania i dokumentacji 

udostępnionych Zamawiającemu przez  Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy. 

7.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego  autorskich praw majątkowych  jest zawarte 

w wynagrodzeniu za przedmiot umowy.  

 

§ 16 

 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje  ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją 

przedmiotu umowy oraz wykupić ubezpieczenie przedmiotu umowy od wszystkich ryzyk 

budowlano-montażowych CAR/EAR, na  okres  od  daty  rozpoczęcia  robót  do dnia  ich  

końcowego  odbioru do wysokości kwoty minimalnej 5.000.000,00zł (słownie: pięć milionów 

złotych). Towarzystwo ubezpieczeniowe przed zawarciem umowy, winno zostać przedstawione 

Zamawiającemu do akceptacji. O ile Zamawiający nie zaakceptuje towarzystwa 

ubezpieczeniowego wówczas Wykonawca ze skutkami z ustępu 4 ma obowiązek zawrzeć umowę 

z innym towarzystwem, na jakie wskaże Zamawiający, przy czym Zamawiający wskaże, co 

najmniej trzy akceptowane przez siebie firmy, z których wyboru jednej, dokona Wykonawca. Brak  

przedłożenia polisy spełniającej warunki stanowi podstawę do wykonywania przez Zamawiającego 

uprawnień z ustępu 4 tego paragrafu. 

2. Koszty ubezpieczenia Wykonawcy zostały uwzględnione w  wynagrodzeniu umownym, 

określonym  w § 3 ustęp 1 umowy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 21 dni kalendarzowych od podpisania 

niniejszej umowy kopię polisy ubezpieczeniowej.  

4. Niezłożenie polisy na ustaloną wartość w uzgodnionym terminie, daje Zamawiającemu 

następujące prawa, których wybór do realizacji leży po stronie uprawniania Zamawiającego: 

 

- zawarcia przez Zamawiającego umowy ubezpieczenia, na koszt Wykonawcy, co oznacza, że 

koszty polisy zostaną przedstawione do potrącenia z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 17 

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób zgodny z powszechnie 

obowiązującymi przepisami  a w szczególności w sposób zgodny z: 

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami  



Prawo budowlane, 

- ustawą z dnia  12września 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami 

o normalizacji, 

- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.  wraz z późniejszymi zmianami 

Kodeks pracy, 

-  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

O odpadach, 

-  ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami 

Prawo ochrony środowiska, 

-     Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami 

      O ochronie danych osobowych. 

 

§ 18 

 

1. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, stanowi całość 

porozumienia między Stronami. 

2.  W przypadku konieczności  interpretacji zapisów, obowiązuje następująca hierarchia ważności: 

najpierw umowa, następnie załączniki. 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

4  W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają do niej zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

5.    W razie nieważności niektórych postanowień umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy. 

6.  Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy lub w związku z nią będą 

rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie. 

7.  W przypadku braku rozstrzygnięć polubownych, spór będzie rozstrzygany przez właściwy Sąd 

Powszechny. 

8.  Strony zobowiązują się do ograniczenia dostępu do zapisów umowy tylko do kręgu osób związanych 

bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy. 

9.   Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy, ani nie może scedować praw i/lub obowiązków 

z umowy lub jakiejkolwiek jej części bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wszelkie prawa i 

zobowiązania wynikające z umowy przechodzą na prawowitych następców Stron i będą ich 

obowiązywać. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron 

na stronę trzecią wymaga uprzedniej zgody drugiej Strony, w przeciwnym razie będzie uznany za 

bezskuteczny. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

 

§ 19 



 

Integralną częścią niniejszej umowy są: 

Załącznik nr 1 – dokumenty rejestrowe  Zamawiającego 

Załącznik nr 2 –  dokumenty rejestrowe  Wykonawcy 

Załącznik nr 3 – wykaz przekazanej Wykonawcy dokumentacji  budowlanej i wykonawczej , wzorów 

obowiązujących protokołów, raportów i oświadczeń 

Załącznik nr 4 –  harmonogram rzeczowo-finansowy robót 

Załącznik nr 5 -   wytyczne do zaprojektowania serwerowni 

Załącznik nr 6  -  wykaz dokumentacji powykonawczej 

Załącznik nr 7  -  standard wykonania  

Załącznik nr 8 – Zgłoszenie podwykonawcy 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   1 – 
dokumenty rejestrowe  
Zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   2 –  
dokumenty rejestrowe  
Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik   nr  3  
– wykaz przekazanej Wykonawcy dokumentacji  budowlanej i wykonawczej 
, wzorów obowiązujących protokołów, raportów i oświadczeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik    nr   4  
–  harmonogram rzeczowo-finansowy robót -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   5  
-   wytyczne do zaprojektowania serwerowni -  

 

WYKONAWCA W SWOIM ZAKRESIE PRZYGOTOWUJE TYLKO POMIESZCZENIE Z 

PODEJŚCIEM POD INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

Wykonanie i zaprojektowanie pomieszczenia serwerowni na poziomie +1 w osiach J-K/1-4 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać jedynie wygrodzenie pomieszczenia serwerowni w 

zakresie wykonania ścian, drzwi, stropu, bez wykończenia posadzki(pozostawić 

niewykończony strop), wykonać trasę dla kabli podłączających serwerownię (zgodnie z 

załącznikiem NR 1) oraz uzyskać  pozwolenie budowlane zamienne w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   6   
-  wykaz dokumentacji powykonawczej -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   7   
-  standard wykonania -  

 

Wykończenie ścian  

Ściany kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach wilgotnych – tynk cementowo-wapienny kat. 

IV gr. 1,5 cm, malowanie farbami dyspersyjnymi – kolory do ustalenia w trakcie realizacji, Ścianki z płyty 

GK na stelażu szpachlować, szlifować i malować farbami dyspersyjnymi – kolory do ustalenia w trakcie 

realizacji.  

W pomieszczeniach wilgotnych – łączenia płyt szpachlowane klejem wodoodpornym, połączenia 

ścian ze stropem oraz wypełnienia bruzd instalacyjnych wykończone tynkiem gipsowym. Stosowanie płyt 

gipsowo-kartonowych w pozostałych pomieszczeniach – wykończenie jak w wypadku pomieszczeń o 

zwiększonej wilgotności, lecz z zastosowaniem kleju zwykłego.  

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych zastosować wykończenie ścian glazurą na kleju 

w układzie i kolorystyce (do ustalenia). Przed ułożeniem glazury ściany zabezpieczyć przeciwwilgociowo 

folią w płynie. Ścianki działowe pomiędzy kabinami w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

systemowe z płyty HPL – kolor drzwi wewnętrznych.  

 

Sufity  

Pomieszczenia biurowe i laboratoryjne – sufity podwieszane systemowe rastrowe oraz z płyty GK 

gr. 12,5 mm na ruszcie systemowym malowane farbą dyspersyjną w kolorze białym. Korytarze – sufity 

podwieszane z płyty GK gr. 12,5 mm na ruszcie systemowym malowane farbą dyspersyjną w kolorze 

białym. WC, pomieszczenia socjalne, kawiarnia wraz z przygotowalnią i zmywalnią – sufity podwieszane 

z płyty GKF gr. 12,5 mm na ruszcie systemowym malowane farbą dyspersyjną w kolorze białym. Klatki 

schodowe – tynk cementowo-wapienny kat. IV gr. 1,5 cm malowany farbą dyspersyjną w kolorze białym.  

 

Wykończenie posadzek.  

Pomieszczenia podpiwniczenia – płytki gresowe i terakota na kleju o odporności na ścieralność 

PEI III – kolory do ustalenia w trakcie realizacji. Biegi schodowe i spoczniki, korytarze – płytki gresowe na 

kleju, antypoślizgowe, odporność na ścieralność PEI IV – kolory do ustalenia w trakcie realizacji 

Pomieszczenia biurowe – wykładzina dywanowa antyelektrostatyczna (min. wysokość 5mm, 

trudnozapalna, klasa użytkowa 33) lub wykładzina PCV z rolki heterogeniczna (odporność na poślizg 

klasa DS, grubość całkowita 2,5mm, grubość warstwy użytkowej 1,2mm, odporność na ścieranie grupa 

T, wgniecenie resztkowe 0,04mm) – kolory do ustalenia w trakcie realizacji. Pomieszczenia mokre – 

terakota na kleju o odporności na ścieralność PEI III.  

 



Drzwi  

Drzwi – wg dokumentacji. Drzwi do pomieszczeń biurowych – wzmacniane płytowe z systemową 

ościeżnicą stalową malowaną w kolorze grafitowym, skrzydła drzwiowe malowane w kolorze szarym. 

Drzwi zaopatrzone w odbojnicę, klamki. Część drzwi do pomieszczeń biurowych aluminiowo-szklana w 

kolorze grafitowym. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych – wzmacniane płytowe z systemową ościeżnicą 

drewnianą malowaną w kolorze grafitowym, skrzydła drzwiowe malowane w kolorze szarym. Drzwi 

zaopatrzone w odbojnicę, w dolnej części w kratkę wentylacyjną, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej.  

 

Winda 

Hydrauliczna, cichobieżna, 

Ściany – stal nierdzewna + lustro + poręcz stal nierdzewna, 

Sufit – stal nierdzewna z logiem JMP, 

Drzwi – stal nierdzewna, 

Podłoga – wykładzina,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik    nr   8   
-  Zgłoszenie podwykonawcy -  

 

 
ZGŁOSZENIE PODWYKONAWSTWA 

 

1. Nazwa firmy:  

1.1. Adres i dane rejestrowe firmy:  

1.2. NIP:  

1.3. Osoba do kontaktu:  

1.4. Numer kontaktowy:  

1.5. E-mail:  

 

2. Zakres rzeczowy realizowanych prac: 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

 

3. Terminy realizacji prac: 

3.1. Rozpoczęcie:  

3.2. Zakończenie:  

 

4. Wartość powierzonych prac: 

 ……………………….,00 PLN słownie: …………………………………………………… 00/100 

 



Oświadczamy, że ww. wartość powierzonych prac odpowiada wartości wynagrodzenia przewidzianego 

w umowie zawartej z Podwykonawcą. 

 

5. Warunki płatności: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

 

WYKONAWCA       PODWYKONAWCA 

 

 

 

….…………………………..     ………………………..……….. 

(podpis i pieczęć)       (podpis i pieczęć) 

 


