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załącznik nr 11 do SIWZ 
 

Wzór 

 
Umowa Nr........… . 2016 

            zawarta w dniu ………………… r. w Srebrnej Górze pomiędzy: 
 

Twierdzą Srebrna Góra Sp. z o.o. ul. Kręta 4, 57 – 215 Srebrna Góra 
NIP: 8871684069 , zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 Krzysztofa Niebora  -Prezesa Zarządu  
 
a ……………………………………………………………………………………………… 
 
z siedzibą 
…………………………………………………………………NIP:…………………………... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

1.………………………………………….. 
 
2.………………………………………….. 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 
nieograniczonym P.1.2016MK z dnia.......................................................... 
 
Postanowienia umowy: 

§ 1. 
1. Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, pn.: 
 
„ Kontynuacja   remontu Donjonu z interwencyjną naprawą portalu Bramy Górnej, remont 
bramy Bastionu Dolnego ( etap-II ), remont Bastionu Kawalier ( etap-III ) w Twierdzy Srebrna 
Góra ”. 
 
 
1.1 Zadanie to jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury                   
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 
Ochrona zabytków. 
 
1.2 Przedmiotem umowy jest „ Kontynuacja   remontu Donjonu z interwencyjną naprawą 
portalu Bramy Górnej, remont bramy Bastionu Dolnego ( etap-II ), remont Bastionu Kawalier 
( etap-III ) w Twierdzy Srebrna Góra ”. 
 
Pełny zakres  robót budowlanych określa przedmiar prac  i robót budowlanych. 
 
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące składniki: 
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1) oferta Wykonawcy,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) przedmiar prac  
4) projekt budowlany  tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac 
określonych w przedmiarze,   
5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót tylko w zakresie  w odniesieniu do 
wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze. 
 
2.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączony do niniejszej umowy 
przedmiar prac  dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. Prace konserwatorskie i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 

 
3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy 
3.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują: obowiązujące w Polsce 
przepisy, a przede wszystkim: 

 Kodeks Cywilny,  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 

907, 984,1047,1473), 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm). 

 
3.2. Podstawowym dokumentem jest Umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
3.3. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa o powiadomieniu,  
zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek,    
rozumie się to, że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty 
takie są wiążące dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby. 
 
4. Prawa i obowiązki stron. Rola Inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego                  
w procesie realizacji zadania 
Zamawiający zapewni Nadzór inwestorski i Nadzór autorski w trakcie realizacji prac 
konserwatorskich i robót budowlanych. 
4.1. Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji  
wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych. 
 
4.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie 
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy                   
z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów Umowy. 
 
4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po 
doręczeniu  kopii Wykonawcy. 
 
4.4. Nadzór autorski obejmować będzie w szczególności: 
a)  stwierdzenie, w toku wykonywanych prac, zgodności  realizacji z dokumentacją,  
b)  wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji,  
c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie materiałów 
i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 
d) współpracę z Zamawiającym oraz uczestniczenie w spotkaniach, komisjach i naradach 
technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę prac konserwatorskich i 
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robót budowlanych, oraz uczestnictwo w odbiorze robót zanikających i w odbiorze końcowym 
prac. 
 
5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy. 
5.1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót oraz osobę uprawnioną do 
prowadzenia prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym, na czas ich wykonywania. 
 
5.2. Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy będzie otrzymywał 
od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia. 
5.3. Osoba uprawniona do prowadzenia prac konserwatorskich jako upełnomocniony 
przedstawiciel Wykonawcy będzie współdziałał i otrzymywał od Nadzoru autorskiego 
kierowane do Wykonawcy polecenia. 
 
5.4. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonaniem robót takich 
pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe,  przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre 
wykonywanie swoich prac. 
 
5.5. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego  braku obecności kierownika 
budowy na  placu budowy może skutkować rozwiązaniem Umowy z Wykonawcą.  
 
5.6. Inspektor nadzoru ma obowiązek zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które 
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których 
obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną. 
 
5.7. Kierownik budowy zobowiązany jest do wpisywania do dziennika budowy              
terminu wykonania prac konserwatorskich zanikających lub ulegających zakryciu z 
wyprzedzeniem umożliwiającym Inspektorowi nadzoru ich sprawdzenie i odbiór; 
przystąpienie do sprawdzenia i odbioru tych prac winno nastąpić nie później niż w ciągu 6 dni 
roboczych od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy.  
 
6. Przekazanie placu budowy. 
6.1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                     
23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126. 
 
6.2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po podpisaniu 
umowy. 
 
6.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji prac 
konserwatorskich i robót budowlanych. 
6.4. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać plac budowy  w stanie 
wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym  
porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 
 
6.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy                  
i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na  7 dni  po 
zakończeniu robót. 

 
7. Obowiązki i zadania Wykonawcy. 
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7.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace konserwatorskie i roboty budowlane z 
należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca zapewni kompetentne 
kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty 
niezbędne do wykonania zamówienia oraz usunięcia ewentualnych wad. Kierownik budowy 
musi posiadać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz wpis na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym 
przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 
 
7.2. Wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, Prawem Budowlanym, Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Projektem budowlanym, obowiązującymi 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, złożoną ofertą oraz z należytą starannością w 
odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 
 
7.3.  Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy na własny koszt plac budowy. 
 
7.4  Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązuje się  do uzyskania  
zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na ul. Międzyleśnej w Bystrzycy 
Kłodzkiej (droga powiatowa nr 3236 D) oraz do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych  
czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie 
terenu, projekt organizacji ruchu itp. 
 
7.5. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru i Nadzoru autorskiego pełną 
dostępność do robót. Wykonawca jest  zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika 
budowy prace zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć prace 
konserwatorskie i roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót/ prac 
konserwatorskich, a następnie przywrócić roboty/ prace konserwatorskie do stanu 
poprzedniego. 
 
7.6. Wykonawca w szczególności wykona na terenie budowy prace przygotowawcze, zapewni 
wodę i energię na cele budowlane własne i zobowiązuje się ponieść koszty z tym związane 
(przez cały okres wykonywania prac). 
 
7.7. Wykonawca oznaczy teren budowy oraz inne miejsca udostępnione przez Zamawiającego 
na terenie których mają być wykonane prace, które mogą stanowić część terenu budowy. 
 
7.8. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy teren budowy na własny koszt i jednocześnie 
zapewni pełną ochronę osób i mienia, a w szczególności opracuje plan bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. 
 
7.9. Wykonawca musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów z zakresu ochrony środowiska, jest 
zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Inwestorowi zastępczemu, 
Inspektorowi nadzoru, pracownikom organów państwowych celem dokonania kontroli i 
udzielać wszelkich informacji i pomocy związanej z wykonywanym zadaniem i wymaganej 
przepisami prawa.  
 
7.10. Podjąć wszelkie działania niezbędne w celu ochrony środowiska na terenie budowy oraz 
unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków wynikających z realizacji inwestycji. 
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7.11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać w formie zgodnej  
z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane - dziennik budowy. 
 
7.12. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy roboty 
zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jeżeli Wykonawca nie 
poinformował o tym faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
 
7.13. Wykonawca winien chronić przed kradzieżą i dewastacją (uszkodzeniem) wykonane 
przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego robót. 
7.14. Wykonawca wywiezie gruz budowlany na wysypisko według własnego uznania i na 
własny koszt. 
 
7.15. Jeżeli całość robót zostanie wykonana, Wykonawca powiadamia o tym Inspektora 
nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie Zamawiającemu. Takie 
zawiadomienie będzie traktowane za wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru wykonanych 
robót. 
 
7.16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkie szkody powstałe 
z jego winy w czasie realizacji Umowy i w okresie rękojmi i gwarancji na rzecz 
Zamawiającego i osób trzecich. 
 
7.17. Wykonawca powinien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej okoliczności 
mogącej powodować opóźnienie robót w chwili wystąpienia takiej okoliczności. 
Zawiadomienie powinno zostać przesłane Zamawiającemu w ciągu 7 dni od zaistnienia 
okoliczności powodującej konieczność jego sporządzenia. 
 
7.18. W terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu opłaconą polisę OC, potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony  
w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją 
niniejszej Umowy oraz ubezpieczony od zniszczenia wszelkiej własności (np. plac budowy 
oraz mienie osób trzecich), spowodowanych działaniem siły wyższej lub działaniem osób 
trzecich (np. akty wandalizmu, kradzież), a także jest ubezpieczony  
w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzenia 
działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności, 
spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy. Z polisy 
ubezpieczeniowej musi wynikać, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę minimum 
900 000,00 zł. Ubezpieczenie musi obowiązywać co najmniej na okres realizacji przedmiotu 
niniejszego zamówienia publicznego oraz okres do czasu zakończenia czynności odbioru 
końcowego, tj.: minimum od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2015 r. Jeżeli termin 
zakończenia realizacji robót ulegnie zmianie, Wykonawca będzie zobowiązany przedłużyć 
okres obowiązywania ww. ubezpieczenia na okres niezbędny do czasu zakończenia czynności 
odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby w treści polisy ubezpieczeniowej znajdował 
się zapis, że ubezpieczenie dotyczy konkretnej Umowy, tj. Umowy na " Wykonanie izolacji 
przeciwwodnej korony Donjonu oraz remont ścian  i sklepień Bastionu Kawaler - etap II w 
Twierdzy Srebrna Góra ”. 
 
8. Podwykonawstwo 
8.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 



6 
 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej 
zmiany. 
 
8.2. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 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. 
 
8.3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 8.2. 
 
8.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt  
8.3., uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego. 
 
8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie             
7 dni od dnia jej zawarcia. 
 
8.6. Zamawiający, w terminie określonym w pkt 8.3. zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  o których mowa 
w pkt 8.3. 
 
8.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt 8.3. uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 
 
8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
8.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8.8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w pkt 8.2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
 
8.10. Zapisy punktów: od 8.1. do 8.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                   
o podwykonawstwo. 
 
8.11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane. 
 
8.12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pk 8.11. dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
8.13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
 
8.14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11. Zamawiający 
informuje, że termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
 
8.15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 
 
8.16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 
8.17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w pkt 8.11., lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego lub do naliczenia kary umownej.  
 
8.18. Przepisy art. 143a–143d Pzp nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471) 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 
8.19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 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. 
 
8.20. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi są:  
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1) oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, zawierającego pisemne oświadczeń 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o  dokonaniu powyższej zapłaty; 
2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnej części wynagrodzenia. 
Powyższe dowody zapłaty Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w 
terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przedłożenia powyższych 
dowodów. 
8.21. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu             
odpowiedzialności za wady przez klauzulę dotyczącą gwarancji jakości oraz rękojmi, aby nie 
były one krótsze od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi, a także zobowiąże Podwykonawców (dalszych 
Podwykonawców) do ponoszenia wobec Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności za 
wady przedmiotu umowy, które mogą ujawnić się w okresie gwarancji jakości oraz w okresie 
rękojmi.  Ponadto zapewni uprawnienie do żądania w każdym czasie przez Zamawiającego od 
Podwykonawców (i dalszych Podwykonawców)  oświadczeń, o których mowa w pkt 8.20.  
 
8.22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 
 
8.23. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiązani są solidarnie do 
usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz w okresie rękojmi.  
 

§ 2. 
9. Terminy i warunki realizacji umowy. 
9.1 Termin wykonania zamówienia. 
 
Roboty  należy wykonać w terminie: do dnia 15.10.2016 r. 
 
Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron,                                
z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. poz. 
907, 984,1047,1473). 
 
9.2. Termin usunięcia usterek i wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty  
protokolarnego stwierdzenia usterki w obecności Wykonawcy. 
 
9.3. Warunki istotnych zmian postanowień umowy. 
Warunki zmiany terminu wykonania zamówienia: 
a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego  
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach. 
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie 
są  konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 
9.3.1. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca 
winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to                      
w dzienniku budowy. 
9.3.2. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, 
wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w 
miejscu budowy. 
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9.4. 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 w tym przypadku może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia w formie pieniężnej należnego mu z tytułu wykonania części umowy 
do momentu odstąpienia od umowy. 
9.5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej Umowie w części dotyczącej 
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.  
9.6. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty przedstawionego w ofercie, nowy specjalista 
musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. 
9.7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że 
nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. 
9.8. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić kluczowego 
specjalistę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 
10. Kary umowne. 
10.l. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 1 %                                    
wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy za każdy 
dzień opóźnienia. 
2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie            
gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy, za każdy 
dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad, 
3) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia  
brutto za przedmiot umowy;  
4) braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego w umowie  z Podwykonawcą 
terminu płatności; 
5) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której      
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a także poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany – w wysokości 1 %   wynagrodzenia umownego 
brutto należnego Wykonawcy za przedmiot umowy    za każdy dzień opóźnienia i za każdy 
przypadek; 
6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości: 500 
zł. brutto za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku dostosowania umowy do treści 
niniejszej umowy, która przewiduje maksymalny 30 dniowy termin zapłaty tego rodzaju 
należności.  
10.2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie,  w którym odbiór 
powinien być zakończony. 
2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 20 %                   
wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy; 
10.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiście poniesionych 
szkód oraz ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego 
zobowiązania Umowy przez stronę drugą. 
10.4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia 
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Umowy, w terminie 30 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.  
Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę                       
z należności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej.                                            
Wykonawca w przypadku opóźnienia Zamawiającego może dochodzić zapłaty na drodze 
sądowej. 
10.5. W wypadku odstąpienia przez jedną ze stron od Umowy, wartość wykonanych przez 
Wykonawcę prac zostanie rozliczona według cen z daty zawarcia niniejszej Umowy.  
 
11. Gwarancja i rękojmia. 
11.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane przez siebie, w ramach udzielonego  
zamówienia, roboty – pisemnej gwarancji i rękojmi na okres 5 (pięć) lat licząc od dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia bez usterek i wad. 
 
11.2. Wykonawca obejmie gwarancją i rękojmią całość przedmiotu Umowy. Przez całość 
przedmiotu Umowy rozumie się wszelkie wykonane roboty budowlane związane  
z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie dostarczone i uruchomione urządzenia. 

 

11.3. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek, wad oraz awarii załatwiane będą na koszt 
Wykonawcy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty w działalności 
objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminie do 10 dni, a te stanowiące 
zagrożenie dla ludzi bądź konstrukcji budynku w trybie natychmiastowym (od momentu 
pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego), chyba, że z powodów technologicznych 
wymagany będzie okres dłuższy, który zostanie ustalony z Zamawiającym, lecz nie dłuższy 
niż 21 dni. Usunięcie wad Wykonawca zgłasza do odbioru Zamawiającemu pisemnie. 
 
11.4. Jeżeli okresy gwarancji i rękojmi na urządzenia udzielane przez ich producentów są 
dłuższe niż gwarancja i rękojmia udzielona przez Wykonawcę, obowiązuje w tym zakresie 
okres gwarancji udzielony przez producenta urządzeń. 
 
11.5. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane wraz z protokołami odbioru 
końcowego. 
 
11.6. Okresy gwarancji i rękojmi na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres 
opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej 
okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę. 
 
11.7. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych  wad. 
 
11.8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub 
może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy 
i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji.  
O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić 
Wykonawcę co najmniej na 7 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie 
w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej lub będzie 
dochodzony od Wykonawcy w odrębnym trybie sądowym bądź pozasądowym. 

 
§ 3. 

12 Wynagrodzenie. 
12.1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy  



11 
 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną 
w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w dwóch 
transzach.  
Wynagrodzenie,   o którym mowa w § 3 ust 12.2 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie 
obowiązywania Umowy, nie może być  zmienione z powodu zmian popytu i podaży na rynku 
pracy, zmian cen materiałów budowlanych oraz zmian kursów walut obcych, czy podatku od 
towarów i usług lub innych obciążeń publicznych. W każdym przypadku wiążąca jest cena 
brutto,  o której mowa w § 3 ust. 12.2. niniejszej Umowy.   
 
12.2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 12.1. wyraża się kwotą:  
 
          1) netto …………………………. zł. 

(słownie złotych: 
……………………………………………………………………….……. ), 
1a) VAT –  ……. % - …………… zł. 

(słownie złotych: 
………………………………………………………………………….), 
 

          2) brutto ………………………… zł. 
 

 (słownie złotych: 
………………………………………………………………….……..…….). 

Płatnikiem faktury VAT jest Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.  
 
12.3. Zmiana stawki VAT w trakcie obowiązywania Umowy nie skutkuje zmianą ceny oferty 
tj. kwoty brutto Umowy. 
 
12.4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury za przedmiot Umowy w terminie 30 dni 
od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robót bez usterek i wad oraz po odbiorze, 
o którym mowa w ust. 15.6.  
 

§ 4. 
13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
13.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 10 % wartości robót brutto 
zgodnie z przedłożoną ofertą z dnia....................., tj. ……………………………….. zł. 
(słownie zł.: ……………............................................................................................... .......)    
i zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 
 
13.2. Zabezpieczenie  może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku    
następujących formach (art. 148 pkt 1 Prawo zamówień publicznych): 
      1)   pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -                            
kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
   kredytowej; 
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 
 
13.3. W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto: 
 

Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów 
Nr rachunku: 17 95331014 2003 0000 0837 0001  

 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na   rachunku bankowym. 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono  przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy Wykonawcy. 
 

           13.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione  
            w.....................................................................................................................................   .                  
                                       

13.5. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 
………………………… zł. (słownie: …………….………………………………………. zł.). 
 
Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu    
Umowy bez usterek i wad. 
 
13.6. 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości ………………………. 
zł.  (słownie zł.: ………………………………………………………………………………). 
 
Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi dla  przedmiotu 
Umowy bez usterek i wad. 
 

§ 5. 
14. Odbiór prac konserwatorskich i robót budowlanych. 
14.1. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą. 
 
14.2. Podstawę do rozpisania odbioru stanowi całkowite zakończenie wszystkich prac 
konserwatorskich i robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, wykonanych 
bez usterek i wad oraz wpis Inspektora nadzoru w dzienniku budowy, że w/w prace nadają się 
do odbioru.   
 
14.3. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 10 dni od daty stwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru, że przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru i zakończy je w ciągu  
14 dni licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych. 
 
14.4. Zamawiający zawiadomi strony i innych uczestników odbioru końcowego, w tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  o wyznaczonym terminie odbioru. 
14.5. Przed rozpisaniem odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą w 1 (jednym) egzemplarzu,  w tym: 
operat kolaudacyjny w 1 egzemplarzu, zawierający m.in. sprawozdanie techniczne, receptury i 
ustalenia technologiczne, wyniki badań kontrolnych, pomiary kontrolne oraz badania i 
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oznaczenia laboratoryjne, atesty jakościowe  i aprobaty techniczne, dziennik 
budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane – art. 57 oraz 
3 egz. kosztorysu powykonawczego. 
 
14.6. Protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy sporządzi Zamawiający i doręczy go  
 uczestnikom odbioru. 
 
14.7. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wojewódzkiego  
 Konserwatora Zabytków i Wykonawcy, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie  
 gwarancji na roboty wykonane w ramach udzielonego zamówienia. Odbiór ostateczny   
zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących 
usuwania wad. 
 

§ 6. 
15. Postanowienia końcowe. 
15.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej              
do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.   
 
15.2. Nieważne są zmiany Umowy, jeżeli są niekorzystne dla Zamawiającego, a dla ich 
uwzględnienia niezbędna jest zmiana treści oferty przetargowej, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej 
zawarcia lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
 
15.3. Żadna ze stron niniejszej umowy nie może przenosić żadnych praw, obowiązków                 
i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej 
pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony umowy. 
 
15.4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 
według siedziby Zamawiającego.                                                                                                                     
 
15.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego.                                          
 
15.6. Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego,  
l egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 

   ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 
 
 
                                  

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


