
 

Załącznik nr 9 do SIWZ 
nr wniosku: 9/ZP/2020 

 
 

UMOWA    NR   ….../KA/PP/2020 
na roboty budowlane zawarta w dniu …………….w Warszawie 

(dalej jako „Umowa”) 
 
pomiędzy: 
 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. St. Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 
posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 010956038, reprezentowanym przez: 
1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora  
2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 
zwanym dalej Zamawiającym  
a  
............................, zam. ..........................., PESEL ..........................., 
1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 
Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………….,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 
firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 
………………… 
2) w przypadku spółki należy wpisać: 
Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 
Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod 
numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………… 
3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 
z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, 
zwaną/ym dalej Wykonawcą; 
 
Definicje: 
Ilekroć w niniejszej Umowie jest użyte pojęcie: 

1) SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującą w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą Umowę;  

2) ustawa PZP, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 1843); 

3) Zadanie, należy przez to rozumieć roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku dawnej 
Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie;  

4) Inspektor nadzoru, należy przez to rozumieć podmiot któremu powierzono pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 
w ramach Zadania;  

5) Inspektor nadzoru inwestorskiego, należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór inwestorski w jednej z 
branż budowlanych; 

6) Inspektor nadzoru konserwatorskiego, należy przez to rozumieć osobę, której powierzono pełnienie funkcji 
Inspektora nadzoru konserwatorskiego w ramach Zadania; 

7) Harmonogram, należy przez to rozumieć Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy; 
8) Harmonogram wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, należy przez to rozumieć 

harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym Wykonawca poda zakres robót budowlanych, które zamierza 
powierzyć podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz zakres dostaw i usług o wartości umowy większej 
niż 50 000 zł, które zamierza powierzyć podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 



 

9)  Wykonawca, należy przez to rozumieć Wykonawcę robót budowlanych, z którym została zawarta niniejsza 
Umowa; 

10) Projektant, należy przez to rozumieć osobę, która sporządziła Projekt Budowlany Zamienny remontu dachu 
budynku dawnej słodowni zlokalizowaneo przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, pełniącą również 
nadzór autorski;  

11) Roboty budowlane lub roboty, należy przez to rozumieć wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania i 
odbioru Przedmiotu umowy, zabezpieczenie wykonanych robót do czasu odbioru końcowego obejmujące w 
szczególności roboty podstawowe (włączając materiały i urządzenia), które mają być wykonane zgodnie z niniejszą 
Umową, jak i roboty tymczasowe (włączając sprzęt i maszyny budowlane) wymagane do wykonania i ukończenia 
robót podstawowych oraz usunięcia w nich wad. 

12)  Teren budowy lub Plac budowy, należy przez to rozumieć obszar przeznaczony do wykonania Robót 
budowlanych oraz miejsca, w których Wykonawca zorganizuje i utrzyma zaplecze socjalne budowy oraz 
składowanie materiałów i urządzeń. 

13) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część Przedmiotu umowy, zawartą 
między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą) lub pomiędzy innym 
podmiotem (podwykonawcą) a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

14) Wada – wada fizyczna lub prawna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki lub braki, 
wynikające z niewykonania Przedmiotu Umowy lub jego części albo wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części 
w sposób nienależyty lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, Opisem Przedmiotu Zamówienia i innymi 
dokumentami Umowy, przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, 

15) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający 
nie maja wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec, której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej 
przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.    
 
Jeżeli inne terminy (pojęcia) użyte w Umowie posiadają definicje ustawowe lub są używane w ustawie w określonym 
znaczeniu, to na potrzeby niniejszej Umowy należy rozumieć je w taki sposób jaki wynika z tych ustaw, chyba że 
z niniejszej Umowy wynika inaczej. 
Interpretacje: 

1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
2) Dokumenty umowne winny być traktowane jako wzajemnie objaśniające się, ale w przypadku wystąpienia 

jakiejkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub dwuznaczności należy interpretować tak, jak tego wymagają 
okoliczności w jakich zawarto niniejszą Umowę. Stosownie do tego jaki był zgodny zamiar Stron i cel Umowy. W 
przypadku stwierdzenia sprzeczności lub wątpliwości co do spójności dokumentów umownych, obowiązuje 
następująca hierarchia ważności dokumentów: niniejsza Umowa – Projekty budowlane Zamienne– Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót. 

3) W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy: 
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186), 
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 poz.1145).  
Solidarna odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcjum firm): 

1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum firm, wówczas Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialni przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy. 

2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas 
trwania Umowy łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

3) Konsorcjum zobowiązuje się do każdorazowego przekazania Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej 
współpracę Wykonawców występujących wspólnie wchodzących w skład Konsorcjum w przypadku dokonania 
jakichkolwiek zmian w umowie. 

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w 
imieniu i na rzecz każdego z Wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w umowie 



 

regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie lub w pełnomocnictwach przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienia mogą zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi za wady Zamawiający 
jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy lub zobowiązań wynikających z 
gwarancji lub rękojmi za wady od wszystkich, niektórych lub jednego z Wykonawców wchodzących w skład 
Konsorcjum.  

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  wykonaniu remontu 
dachu budynku dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie. 

2. Roboty  budowlane będą toczyły się w obrębie budynku dawnej słodowni przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 
w Warszawie, wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia 1 lipca 1965 roku pod numerem A-639/29. 

3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:  
1) Roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku dawnej Słodowni; 
2) Prace konserwatorskie; 
3) Roboty murarskie 
4) Roboty budowlane i prace konserwatorskie nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do prawidłowego wykonania 

Przedmiotu umowy: 
4.1) Należy przewidzieć demontaż oraz ponowne wykonanie warstw istniejącego pokrycia dachowego. W tym celu 
należy zastosować ceramiczną dachówkę o żłobkowanym wykroju. Dachówka ta winna mieć wymiary 15,5x36cm. 
Na załamaniach połaci dachowych należy zastosować gąsiory o cylindrycznym kształcie. Wszystkie te elementy 
winny być zgodne kolorystycznie i geometrycznie do obecnie zastosowanych. Należy wymienić istniejące łaty 
drewniane na nowe z drewna klasy co najmniej C18, z zapewnieniem zabezpieczenia przeciwogniowego, a także 
przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej. 
4.2) Wszystkie elementy zdegradowane, wykazujące oznaki przed awaryjnego stanu technicznego oraz elementy 
posiadające zmniejszone przekroje poprzeczne od przyjętych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych 
należy wymienić na nowe, o zgodnych z zalecanymi wymiarach geometrycznych. Należy również przewidzieć 
uzupełnienie istniejącego układu więźby drewnianej o brakujące elementy wsporcze. Wszystkie elementy (zarówno 
istniejące jak i projektowane) winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz przeciwpożarowo.  
4.3) Należy wykonać wzmocnienia strukturalne wszystkich uszkodzonych i pozostawianych w konstrukcji 
drewnianych elementów oraz wypełnienie ubytków – jeżeli tego wymagają -  istniejących elementów drewnianych 
przy pomocy poliuteranowego środka przeznaczonego do wzmacniania drewna. Możliwe jest również 
wzmocnienie istniejących elementów przez wprowadzenie w ich przekrój wzmocnień w formie materiałów 
kompozytowych oraz drewnianych. Prace wzmacniające należy wykonać tak aby drewno posiadało właściwości 
odpowiadające klasie co najmniej C24. Celem potwierdzenia przyjętych założeń zaleca się wykonanie 
indywidualnych badań drewnianych elementów po wzmocnieniu strukturalnym. 
4.4) W obrębie węzłów wykazujących nadmierną deformację oraz ubytki strukturalne należy wykonać niezbędne 
wzmocnienia poprzez zastosowanie dodatkowych elementów drewnianych bądź stalowych. Zaleca się także 
wykonanie wzmocnień strukturalnych opisanych w powyższym punkcie. 
4.5) Dopuszcza się naprawę lokalnych uszkodzeń drewna w postaci ubytków na stosunkowo niewielkich 
powierzchniach poprzez uzupełnienie metodą flekowania (metoda drewno-drewno) polegającym na wstawieniu 
odpowiednio wyciętego fragmentu klocka drewnianego. Podczas realizowania tej metody należy użyć tego samego 
gatunku drewna z analogicznym układem słojów. Wilgotność wbudowanego drewna winna być taka sama jak 
drewna elementu wzmacnianego. Dopuszcza się zastosowanie zdrowego drewna pozyskanego z rozbiórki o 
odpowiednich parametrach wytrzymałościowych. W przypadku wprowadzenia nowego drewna - zaleca się użycie 
materiału po co najmniej pięcioletnim sezonowaniu. 
4.6) W przypadku stwierdzenia zwiększonej strefy porażenia przez grzyby lub owady w obrębie wtórnych 
wzmocnień elementów drewnianych wykonanych w formie nakładek - należy je zdemontować i wymienić na nowe. 
4.7) Należy zrealizować wzmocnienie korony muru poprzez uformowanie obwodowego wieńca, wykonanego ze 
stalowych kształtowników kotwionych w układzie mijankowym, montowanego do zewnętrznych, murowanych 
ścian budynku. 
4.8) Zaleca się usunięcie wtórnie wykonanych podpór drewnianych w celu doprowadzenia konstrukcji więźby – 
do uzyskania jej parametrów wytrzymałościowych zgodnych z pierwotnie założonym schematem statycznym. 



 

4.9) Wymagane jest zwiększenie nośności stref podporowych belek drewnianych, zlokalizowanych nad I piętrem, 
przy pomocy wklejanych stalowych prętów. Pręty te - należy osadzać w odległości min. 60cm od krawędzi ściany 
murowanej, stanowiącej oparcie danego elementu drewnianego. Alternatywnie, można wzmocnić strefy 
podporowe za pomocą iniekcji drewna kompozytami polimerowymi. Zabiegi te zwiększają kilkakrotnie 
wytrzymałość drewna na ściskanie w poprzek włókien oraz zwiększają jego odporność na zawilgocenia i korozję 
biologiczną. 
4.10) Niezbędne jest wykonanie zabiegów remontowo – naprawczych w murowanych trzonach kominowych 
oraz filarach, znajdujących się na osi podłużnej budynku. Początkowo, należy skuć wszystkie warstwy tynków oraz 
określić stan techniczny elementów murowych i spoinowania. W przypadku rozpoznania nieprawidłowości - 
należy przewidzieć prace budowlane, polegające na uzupełnieniu lokalnych ubytków strukturalnych elementów 
murowych i spoinowania oraz przemurowaniu rozluźnionej warstwy cegieł. Zaleca się także zrealizowanie 
programu prac, polegających na oczyszczeniu licowej warstwy elementów murowanych. Po wykonaniu 
opisywanych prac budowlanych, należy powtórnie nanieść ochronną warstwę tynku na trzony kominowe i filary 
murowane. 
4.11) Konstrukcję wsporczą drewnianych klatek schodowych - należy poddać niezbędnym pracom 
remontowym, polegającym na ich oczyszczeniu, wzmocnieniu strukturalnym drewna oraz wypełnieniu ubytków 
istniejących elementów drewnianych przy pomocy poliuteranowego środka przeznaczonego do wzmacniania 
drewna. 
4.12) Należy wykonać prace budowlane - polegające na wykonaniu nowej instalacji odgromowej. Pod 
powierzchnią terenu należy przewidzieć wykonanie uziomu otokowego. W przypadku niemożliwości wykonania 
uziomu otokowego - należy wykonać uziom pionowy (szpilkowy), zgodnie z załączonymi rysunkam 
4.13) Należy uwzględnić remont istniejących rynien i rur spustowych. W tym celu należy: wykonać i zawiesić 
nowe rynny i rury z blachy miedzianej. Do tego celu należy zastosować - rynny półokrągłe o średnicy Ø 18 cm 
oraz rury okrągłe o średnicy Ø 18 cm. 
4.14) W programie remontu niezbędny jest: demontaż oraz ponowne wykonanie przypustnic drewnianych 
zlokalizowanych obwodowo w paśmie linii styku zewnętrznej ściany murowanej i oparcia układu krokwi. 
Odtworzenie tych elementów należy zrealizować zgodnie z dokumentacją rysunkową, dołączoną do niniejszego 
opracowania. Nowoprojektowane elementy drewniane należy wykonać z drewna klasy co najmniej C24. Wszystkie 
elementy (zarówno istniejące jak i projektowane) winny być zabezpieczone przed korozją biologiczną oraz 
przeciwpożarowo.  
4.15) Należy wykonać i zamontować obróbki blacharskie z blachy miedzianej. Obróbki pasów nadrynnowych - 
należy wykonać o szerokości ponad 25 cm. Należy również wykonać obróbki w strefie wyłazów dachowych oraz 
na linii styku połaci dachowej i trzonów kominowych. 
4.16) W strefie styku belek stropowych i warstw muru należy zastosować warstwę izolacyjną w postaci papy z 
posypką. Zastosowana papa winna być odporna na ścieranie oraz na rozciąganie. 
4.17) W związku z wprowadzoną na wniosek nadzoru konserwatorskiego rezygnacją ze wzmacniania 
przekrojów drewnianych elementami stalowymi należy po demontażu pokrycia i istniejącego łacenia 
przeprowadzić dodatkową kontrolę stanu zachowania krokwi, które - w tego typu konstrukcjach  wykazują 
najwięcej uszkodzeń na ich górnej powierzchni. Należy mieć na uwadze fakt, że - w świetle wyników obliczeń 
konstrukcyjnych - może być uznana jako bezpieczna tylko przy zapewnieniu zastosowanej klasy drewna i przy 
braku wad ukrytych. 
4.18) Na etapie wymiany skorodowanych drewnianych słupów wsporczych,  należy podjąć próbę korekty 
drewnianej konstrukcji przez jej lokalne podwindowanie. 
4.19) Stosownie do wyników oceny stanu zachowania konstrukcji - po jej odsłonięciu - należy się liczyć z 
potrzebą wprowadzenia stężeń w połaci dachu, jako zamiennego rozwiązania, za wnioskowaną przez nadzór 
konserwatorski rezygnację z deskowania połaci dachu. 
4.20) UWAGA 1: Zamawiający wymaga, żeby roboty remontowe postępowały wzdłuż budynku wykorzystując 
modularny charakter konstrukcji więźby dachowej tak, żeby obszar prac nie obejmował całego dachu 
równocześnie, a przemieszczał się od wschodniej krawędzi dachu w kierunku zachodniej. Istniejące poszycie 
powinno być stopniowo zastępowane nowym, przy czym rozmiar modułu odsłoniętego przez demontaż obecnego 
poszycia nie może przekraczać ¼ całkowitej długości dachu, i w ramach tego dystansu może być regulowany 
stosownie do warunków, w jakich prace przebiegają.  



 

4.21) UWAGA 2: Wykonawca ma obowiązek uzyskania we właściwym organie i na własny koszt zgody na zajęcie 
pasa drogowego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowych robót.   
4.22) UWAGA 3: W pierwszym etapie prac, przed przystąpieniem do działań  opisanych w pkt 4.20)  należy 
sporządzić: inwentaryzację, dokumentację i uzgodnić z zamawiającym programy prac w obrębie każdego 
drewnianego elementu konstrukcyjnego w obrębie zabytkowej więźby, w razie konieczności - zabezpieczając jego 
dalsze trwanie do czasu, kiedy zostanie objęty uzgodnionymi pracami. W trakcie prowadzonych prac należy 
bezwzględnie realizować poniższe zalecenia konserwatorskie. 
Zalecenia konserwatorskie: 
4.23) Program prac remontowych należy realizować z poszanowaniem doktryny konserwatorskiej, 
uszczegóławiając powyższe w oparciu o: 
1) Inwentaryzację więźby dachu – konstrukcyjną oraz uszkodzeń. 
2) Obowiązujące standardy wykonywania projektów w zabytkach architektonicznych (Projekt budowlany 
architektoniczno – konserwatorski) 
3) Zasady napraw zabytkowych więźb dachowych. 
4) Dokumentację Prac Konserwatorskich 
4.24) Komplet dokumentów należy przyjąć jako poprawny w danej branży, w wielu miejscach uzupełniający się 
wzajemnie, w ujęciu krytycznym  - możliwy do przeprowadzenia po wykonaniu prac związanych z Dokumentacją 
Prac Konserwatorskich (Wykonawca). Prace powyższe pozwolą odnieść się do problemu napraw uszkodzeń 
elementów drewnianych z punktu widzenia wytycznych zawartych w Projekcie budowlanym oraz koncepcji 
realizacji prac konserwatorskich. Program naprawy więźby słodowni - to program projektu budowlanego, 
poszerzony o wspomnianą dokumentację konserwatorską, która pozwoli na każdym etapie prac, prowadzić je 
poprawnie w obu przypadkach (architekta – konstruktora – i konserwatora). 
4.25) W oparciu o „Schemat dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich”, dokumentacja Prac 
Konserwatorskich powinna zawierać następujące dane: 
- KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ ZABYTKU 
- DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 
- ZMIANY DANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC 
- DANE O KONSERWACJI 
- ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 
- HISTORIĘ  ZABYTKU 
- OPIS, ANALIZĘ TREŚCI, FORMY i FUNKCJI 
- TECHNIKĘ I TECHNOLOGIĘ 
- TECHNIKĘ ORYGINAŁU I ANALIZĘ SPOSOBU WYKONANIA 
- ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 
- TECHNIKĘ WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH 
- STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 
- CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI – PROJEKT KONSERWATORSKI 
- PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 
- PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH 
- ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA 
- INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI 
- DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNA (parametry zgodne z wytycznymi Zamawiającego) 
Pozostałe wymagania: 
4.26) Opis rozwiązań technicznych i materiałowych, zalecenia wykonawcze oraz postępowanie przy naprawie 
elementów drewnianych więźby nie ujęte w Projekcie budowlanym zamiennym - wymagają akceptacji autorów 
projektu. 
4.27) Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana na podstawie Dziennika konserwacji, który powinien 
być prowadzony niezależnie od dziennika budowy i odzwierciedlać postęp robót oraz odnotowywać (jeżeli 
występują) wszelkie odkrycia i rezultaty prowadzonych obligatoryjnie uzupełniających badań, a także wynikające z 
nich zmiany. Dziennik ten należy uzupełniać rysunkami inwentaryzacyjnymi oraz projektami zmian (jeżeli 
występują/zachodzą), a także zdjęciami dokumentującymi odkrycia, postęp robót i stosowane metody 
konserwatorskie oraz budowlano – konserwatorskie. Ważnym elementem dokumentacji powykonawczej jest 
dokumentacja poszczególnych elementów (jeżeli występują). Dokumentacja powykonawcza powinna być 



 

opracowana w formie opisowej i rysunkowej oraz uzupełniona fotogramami. Fotografie powinny być tak 
wykonywane, aby zabytek, bądź jego element był na nich przedstawiony w tym samym ujęciu przed pracami 
konserwatorskimi (budowlanymi), w ich trakcie i po ich wykonaniu. 
4.28) Uzasadnienie wyboru metody wzmocnienia więźby drewnem, zamiast stali: 

1) Uzasadnienie wynikające z treści teorii konserwacji (opracowanych podstawowych zasad napraw więźb 
dachowych) drewna zabytkowego: „Wzmacnianie całych konstrukcji winno odbywać się poprzez 
wprowadzanie drewnianych (a nie stalowych) ustrojów – np. wiązarów wieszarowych.” (Tajchman, 2007), 

2) Uzasadnienie zaleceń wynikające z badań oraz praktyki konserwatorskiej: „W przypadku konieczności 
wprowadzenia nowych elementów konstrukcyjnych w postaci stężeń, ściągów, etc. jako materiał tych 
elementów należy z reguły stosować drewno, unikając stosowania innych materiałów, np. stali.” (Jasieńko, 
2003), 

3) Uzasadnienie wynikające z właściwości materiału: Połączenie ze sobą dwóch materiałów, skrajnie różnych 
pod względem struktury, budowy oraz właściwości fizycznych, na odcinku na tyle istotnym, że oba 
materiały będą względem siebie oddziaływać fizycznie w różnym zakresie i stopniu – daje podstawę do 
wniosku, że podczas wystąpienia momentu krytycznego w zakresie zmian termicznych (pożar), połączenie 
powyższe stanowi dodatkowy element ryzyka uszkodzenia obiektu zabytkowego: drewno wypali się 
lokalnie, elementy stalowe zaś mogą zawalić całą konstrukcję obiektu. Podczas pożaru katedry Notre 
Dame w Paryżu drewniana konstrukcja więźby wypaliła się i nie uszkodziła nawy, gdyby była wzmacniana 
elementami stalowymi – nawa uległa by zawaleniu (Andrzej Filipkowski) 

4.29) Dopuszczalne techniki, narzędzia preparaty – zalecane w programie prac przy elementach drewnianych: 
1) Do prac wykonywanych w drewnie dopuszcza się narzędzia przeznaczone do ręcznej oraz maszynowej obróbki 
skrawaniem, stolarskie oraz ciesielskie metody wykonywania złączy – w obu przypadkach: po uzyskaniu zgody 
nadzoru konserwatorskiego Inwestora, odnosząc się w tych pracach do zaleceń zawartych w Projekcie 
budowlanym oraz Programie konserwatorskim Dokumentacji Konserwatorskiej, prowadzonej przez cały okres 
pracy przy obiekcie przez Wykonawcę.  
2) Wymiana lub naprawa elementów drewnianych powinna przebiegać z zastosowaniem drewna pozyskanego 
wtórnie, o podobnych parametrach do drewna oryginalnego: udział twardzieli do bielu w przekroju bocznym oraz 
wiek (co najmniej 100 lat), z zachowaniem parametrów wytrzymałościowych dopuszczonych przez obowiązujące 
normy budowlane w danym zakresie. W przypadku braku takiego surowca – należy zastosować się do wytycznych 
materiałowych zawartych w Projekcie budowlanym ora Dokumentacji Konserwatorskiej. 
3) Wymianę lub naprawę elementów drewnianych należy przeprowadzać zgodnie z zasadami postępowania 
konserwatorskiego w przypadku napraw zabytkowych więźb dachowych (Tajchman 2007, Rudziński 2010, 
Kotwica 2011, Jasieńko 2003). 
4) Zaleca się użycie preparatów wyszczególnionych w Projekcie Wykonawczym, branża - Konstrukcja (Opis 
techniczny prac budowlanych) lub o podobnych właściwościach. 
4.30) Sprecyzowanie metod, formuła inwentaryzacji, format zapisu: 
1) Obowiązuje dokument: „Zasady odwzorowania konstrukcji dachowych w dokumentacji konserwatorskiej” 
(Tajchman 1998) 
2) Wytyczne do opisu Dokumentacji Konserwatorskiej zawiera: 
a)  „Schemat dokumentacji prac konserwatorskich i restauratorskich” 
b)  „Standardy wykonywania projektów dotyczących prac planowanych w zabytkach architektury” (Tajchman 
2008) 
3) Opisy konserwatorskie odbywają się na rysunkach  Projektu budowlanego, mogą być także wzbogacone o 
własne rysunki, szkice itp., w  formacie zapisu PDF, uwzględniając sformalizowane w tym zakresie wytyczne 
Inwestora. 
4) Naprawa połączeń oraz złączy w węzłach konstrukcyjnych – w analogii do występujących w obiekcie. 
Typy połączeń – zgodne z dedykowanym rodzajem do danego obciążenia elementu (podłużne, poprzeczne, 
pionowe itp.). 
5)Środki ochrony drewna - nie zmieniające barwy drewna w stopniu znaczącym, dedykowane do danej powierzchni 
oraz miejsca zastosowania. Nie stosujemy środków solnych.  

6) Do prac remontowych należy uwzględnić surowiec drzewny znajdujący się w zasobach obiektu (elementy 
przegród itp.), po uprzedniej selekcji materiałowej, przeglądzie oraz opisaniu/oznaczeniu i przeznaczeniu 
danego elementu. 



 

7) Dopuszczalna technologia usuwania brudu z powierzchni drewnianych – z zastosowaniem szczotek z 
włosem naturalnym lub sztucznym (wyklucza się metalowe) oraz odkurzacza przemysłowego. 

8) Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem ciągi komunikacyjne, a zwłaszcza 
schody. 

9) Naprawa/wymiana belek stropowych – z zastosowaniem drewna pozyskanego, o analogicznej budowie 
do oryginalnych oraz stosunku ilości drewna twardzielowego do bielu, powyżej 100 lat. W innym 
przypadku – stosować belki stropowe z drewna klejonego warstwowo. 

10) Oryginalne elementy metalowe występujące na obszarze objętym robotami (okucia, wzmocnienia, 
gwoździe) -zabezpieczyć, każdorazowo konsultować przeznaczenie oraz formę przechowywania i 
zastosowania. 

11) Metody usuwania elementów metalowych z elementów drewnianych – z zastosowaniem zabezpieczeń 
przed uszkodzeniem strukturalnym drewna: do wyciągania gwoździ należy stosować łapki oraz cęgi 
ciesielskie z podkładkami. 

12) Podczas prac remontowych należy zabezpieczyć siedliska zwierząt, zwłaszcza gniazda nietoperzy, które 
mogą być zlokalizowane także pod płytami pilśniowymi podług. 

13) Nie wolno stosować środków rozpuszczalnikowych, benzyny itp. Przechowywanie powyższych - 
wyłącznie poza budynkiem, w specjalnie oznaczonym miejscu, zabezpieczone przed dostępem osób nie 
uprawnionych. 

14) Na czas remontu - zalecana jest tymczasowa instalacja odgromowa. 
15) Zastosowanie wzmocnień za pomocą śrub, klamer ciesielskich, płaskowników, gwoździ itp. – należy 

przeprowadzać zgodnie z przyjętymi standardami lokowania danych elementów w materiale, z dbałością 
o zachowanie parametrów wymiarowych, odległości, proporcji średnic otworów do długości, miejsca 
montażu itp.,  zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz normami. W każdym przypadku należy ustalić 
zakres uszkodzenia danego węzła/złącza/połączenia oraz zastosować metodę naprawy określoną w 
schemacie postępowania (kolejności postępowania). 

16) Rodzaje złącz ciesielskich oraz technika ich wykonania – wykonywać zgodne z obowiązującymi zasadami 
i normami, zwłaszcza o charakterze: przedłużania elementów pionowych, zwiększania szerokości 
elementów konstrukcyjnych, zwiększania wysokości belki. 

17) Przy zastosowaniu impregnacji ochronnej drewna, należy rozpoznać działanie środka, możliwości 
przesycania drewna oraz wskazania techniczne do jego stosowania, zwłaszcza w kontekście zastosowania 
do drewna zabytkowego, w tym – nie naruszalności wartości estetycznych drewna. 

18) Zastosowane środki impregnacyjne nie mogą powodować korozji metalu. 
19) Stosować powłoki ogniochronne nie powodujące przebarwień drewna oraz korozji metalu, dedykowane 

do zabytkowych więźb drewnianych, zgodne z klasami zagrożenia drewna (I, II, III).  Tylko konieczne do 
zachowania odporności ogniowej w danym przedziale oraz przyjętych kryteriach odporności. 

20) Łączniki – to elementy służące do przenoszenia sił z jednych elementów na drugie. 
21) Złącze – to zespolenie elementów za pomocą łączników w celu zapewnienia wzajemnej współpracy 

łączonych elementów (także złącza ciesielskie – nazywane połączeniami – które wymagają precyzji 
wykonania). Łączniki pracujące na docisk i zginanie (gwoździe, śruby, wkręty itp.). Należy zwłaszcza 
uwzględniać nośność gwoździ obciążonych osiowo; dobrać odpowiednią średnicę gwoździ, długość, 
układ w złączu. Podobnie złącza na śruby – tu należy uwzględniać stosowne podkładki. 

22) Należy zadbać o poprawność obliczeniową sił w elementach łączonych: wkrętach, połączeniach 
ciesielskich (zwłaszcza wzdłużnych, pionowych wzdłużnych, pod kątem w tej samej płaszczyźnie itp.) 

23) Należy uwzględnić dodatkowe prace projektowe wzmocnień belek, nie uwzględnione w projekcje, a 
mogące wyniknąć z bieżących prac remontowych/konserwatorskich. 

24) Należy zawsze dokonywać bieżącej oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz 
przeprowadzać wytyczne analizy wytrzymałościowe. 

25) Naprawę istniejących elementów drewnianych dokonywać w oparciu o przyjęty schemat działania oraz 
metody (metody niezależne, zabiegi strukturalne, impregnację). 

26) Należy przestrzegać określonej kolejności robót (rozpoczynać od zabezpieczeń!) 
4.31) Wzmocnienie belek: 
1) NAPRAWA – odtworzenie geometrii przekroju belki, nośności oraz przywrócenie sztywności, 



 

2) WZMOCNIENIE – działania zmierzające do zwiększenia nośności lub sztywności belki w stosunku 
do parametrów pierwotnych, 
3) Należy przestrzegać wytycznych do wykonywania napraw oraz wzmocnień belek oraz wykonywania 
złączy, zwłaszcza w: 
- naprawie węzła kalenicowego, 
- wzmocnieniu węzła okapowego, 
- wzmacnianiu oparcia krokwi o belkę stropową, 
- usztywnianiu więźby dachowej, 
- wzmacnianiu połączeń słupa z mieczami, miecza z płatwią, 
- wzmacnianiu ściskanego słupa z pasem, 
- wzmacnianiu narożnego połączenia płatwi za pomocą płaskownika lub drewnianego ściągu, 
- naprawie rozluzowanych złączy, 
- wyrównaniu elementów konstrukcyjnych więźby za pomocą podkładek, desek, dodatkowych belek, łat 
czy płatwi. 
4) Dopuszcza się wzmacnianie belek elementami stalowymi, kompozytami włóknistymi (te są kłopotliwe, 
łatwopalne, należy je zabezpieczać przed działaniem środowiska alkalicznego …) 
Dopuszcza się zbrojenie belek drewnianych za pomocą prętów zbrojeniowych, wzmacniane ceownikami. 
5) Naprawa danego węzła konstrukcyjnego wiąże się z bieżącym ustalaniem programu naprawy, metod 
oraz przyjęciem kolejności postępowania. Należy uwzględnić przewiercanie materiału drzewnego przy 
zastosowaniu złączy z gwoździami itp. 

4.32) Dopuszczalne techniki, narzędzia preparaty – zalecane w programie:  
1) Usuwanie zanieczyszczeń produktów korozji oraz brudu – dobór metod: 
- mycie, 
- odkurzanie, 
- czyszczenie mechaniczne, 
- czyszczenie ręczne. 
2) Metody ręczne: odkurzanie, mycie. Stosowanie miękkich ściereczek wchłaniających pył oraz szczotek o 
odpowiedniej twardości. 
3) Metody mechaniczne: z użyciem narzędzi ręcznych lub/i elektrycznych. Z zastosowaniem narzędzi ręcznych: 
skrobaków, igieł, dłut, szczotek, noży, itp. Wykorzystując metodę skrobania, szczotkowania, szlifowania. Podczas 
obróbki należy uważać, by nie powodować falistości powierzchni oraz rys. Dopuszcza się stosowanie narzędzi 
elektrycznych, obróbkę strumieniowo – ścierną (piaskowanie). 
4) Metody chemiczne: środkami obojętnymi, kwaśnymi, zasadowymi. Stosowanie rozpuszczalników – woda, 
rozpuszczalniki organiczne. Dopuszcza się stosowanie substancji powierzchniowo czynnych (surfaktantów – 
substancji mogących rozpuszczać się w dwu rozpuszczalnikach), np. mydła (odczyn zasadowy). Stosujemy 
detergenty niejonowe (przeznaczone zwłaszcza do czyszczenia metali): 
- alkohol metylowy, etylowy, 
- gliceryna, 
- rokacet, 
- rokafenol. 
Dopuszcza się metody chemiczne zwłaszcza z zastosowaniem środków o charakterze kwaśnym. 
Zaleca się zastosowanie środków chemicznych obojętnych, m.in. rozpuszczalniki organiczne: chlorek metylenu z 
metanolem, etanolem, acetonem itp. Metoda zastosowania środka – kontaktowa, w kąpielach oraz z 
zastosowaniem past. Nie należy stosować metod termicznych! W przypadku obiektów pokrytych cienką warstwą 
korozji, dopuszcza się redukcję elektrolityczną w procesie anodowym. Dopuszcza się redukcję produktów korozji 
gazowym wodorem. Dopuszcza się metody ultradźwiękowe. 
5)Zabezpieczanie powierzchni metalu: Z zastosowaniem powłok ochronnych: 
- z tworzyw sztucznych (PCV, PE, PMM – w tych przypadkach należy zastosować warstwę zabezpieczającą z 
powłoki malarskiej) 
- farby podkładowe i nawierzchniowe 
Dopuszcza się stosowanie przepisów na preparaty do usuwania produktów korozji żelaza oraz na preparaty do 
czyszczenia grubych produktów korozji i żelaza. 
Kolor farby – analogiczny z kolorem metalu. 



 

6) Elementy metalowe rekonstruowane  
- powinny być wykonane w technice oryginału ( obróbka kucia), z wyraźnym naniesionym oznaczeniem elementu 
rekonstruowanego (kopii), np. za pomocą znaku X wyciśniętego w metalu oraz zinwentaryzowanego w 
dokumentacji. Powłoki ochronne metalu – dedykowane do wnętrza, na zewnątrz budynku, narażone na korozyjne 
działanie czynników środowiska/atmosferycznych. 
4. Literatura do przedmiotu zamówienia (dodatkowa): 
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Projektu budowlanego/prac Wykonawcy: 
JASIEŃKO J., 2003: Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych 
konstrukcji drewnianych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław. 
JASIEŃKO J., NOWAK T., KAROLAK A., 2014: Historyczne złącza ciesielskie, Wiadomości Konserwatorskie. 
KOPKOWICZ F., 1958: Ciesielstwo Polskie. Wydawnictwo Arkady, Warszawa. 
KOTWICA J., 2011: Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym. Arkady, Warszawa. 
KOZAKIEWICZ P., MATEJAK M., 2013: Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie. 
Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
KRAJEWSKI A., WITOMSKI P., 2005: Ochrona drewna – surowca i materiału. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa. 
KRAJEWSKI A., WITOMSKI P., 2012: Korozja biologiczna drewna materialnych dóbr  kultury. Wydawnictwo 
SGGW, Warszawa. 
MĄCZYŃSKI D., 2009: Znaki, inskrypcje i ślady na powierzchni drewna w zabytkowych  konstrukcjach 
dachowych. Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Antikon, Szczecin. 
MĄCZYŃSKI D., TAJCHMAN J., WARCHOŁ M., 2005: Materiały do terminologii więźb dachowych – 
podstawowe pojęcia. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Monument. 
RUDZIŃSKI L., 2010: Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń. Wydawnictwo 
Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Kielce. 
TAJCHMAN J., 1998: Problematyka konserwatorska zabytkowych konstrukcji dachowych. 
TAJCHMAN J., 2005a: Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii  ciesielskich konstrukcji dachowych 
na terenie Polski do XX w. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, Monument. 
TAJCHMAN J., 2005b: Zasady odwzorowania konstrukcji dachowych w dokumentacjach konserwatorskich. 
Architektura ryglowa – wspólne dziedzictwo, Antikon, Szczecin. 
TAJCHMAN J., 2006: Metoda konserwacji i restauracji dziedzictwa architektonicznego w zakresie zabytkowych 
budowli. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych, Wrocław. 
TAJCHMAN J., 2007: Podstawowe zasady napraw więźb dachowych. Materiały edukacyjne Konserwacji Drewna 
Zabytkowego Wydziału Technologii Drewna SGGW (powielacz), Toruń. 
TAJCHMAN J., 2008: W sprawie konieczności ustanowienia standardów wykonywania projektów dotyczących 
prac planowanych w zabytkach architektury. Ochrona Zabytków, Nr 56/1. 
TAJCHMAN J., 2001: Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr 
kultury. Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych. 
Politechnika Świętokrzyska, Kielce. 
WAJDZIK Cz., DĄBROWSKI J., 2009: Tradycyjne więźby dachowe. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego, Wrocław. 
WARCHOŁ M., 2007: Uzupełniające metody badań historycznych konstrukcji  dachowych. Architektura ryglowa 
– wspólne dziedzictwo, Antikon, Szczecin. 
WARCHOŁ M., 2015: Historyczne więźby dachowe kościołów w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa. 
Praca zbiorowa, 2001: Ochrona budynków przed korozją biologiczną. Arkady, Warszawa. 

5.Przedmiot umowy, zawarty został w następujących dokumentach:  

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) stanowiącej Załącznik nr 1 
do Umowy;  

2) Dokumentacji projektowej (załącznik nr 7 do Umowy) na którą składają się: 



 

2.1) Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku Dawnej Słodowni Zlokalizowanego Przy ul. 
Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, Branża: Architektura, KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z 
o.o. .Kraków, ul. Łokietka 8c/70,  (Załącznik Nr 1a do OPZ). 

2.2) Projekt Budowlany Zamienny Remontu Dachu Budynku Dawnej Słodowni Zlokalizowanego Przy ul. 
Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie, Branża:Konstrukcyjna, KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z 
o.o., Kraków, ul. Łokietka 8c/70 (Załącznik Nr 1b do OPZ) 

2.3) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z 
o.o., Kraków, ul. Łokietka 8c/70(Załącznik nr 1c do OPZ) 

2.4) RYSUNKI PROJEKTOWE:  
2.4.1) Tytuł: "Słodownia_inwentaryzacja strefy okapu"(Załącznik nr 1d do OPZ) 
2.4.2)  Tytuł: „Słodownia_detal uformowania przypustnic” (Załącznik nr 1e do OPZ) 
2.4.3) Tytuł: „Słodownia_detal uziomu pionowego” (Załącznik nr 1f do OPZ) 
2.4.4) Tytuł: „Słodownia_elewacje” (Załącznik nr 1g do OPZ) 
2.5) Mapy. Słodownia_plan sytuacyjny (Załącznik nr 1h do OPZ). 
2.6) Pozwolenia:  
2.7.1) Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak WZW.5142.1905.2019.KBD 

z dnia 08.10.2019 r.(Załącznik nr 1i do OPZ)  
2.7.2) Decyzja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 361/WIL/19 z dnia 13.11.2019(Załącznik nr 1j 

do OPZ) 
6.Strony niniejszym potwierdzają, iż w zakres Przedmiotu Umowy wchodzą również te prace, których konieczność 
ujawni się w trakcie realizacji niniejszej Umowy, a które w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia będącego 
Przedmiotem Umowy Wykonawca może przewidzieć zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi i administracyjnymi, jak również te, które można było przewidzieć na podstawie 
postanowień niniejszej Umowy. 
-       zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”. 
 

§ 2 
Warunki realizacji Umowy 

1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia: 

1.1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie 
edytowalnym *.doc). 

1.2) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w 
formacie edytowalnym *.xls). Harmonogram  musi być sporządzony z uwzględnieniem terminów i wartości 
realizacji każdego z tych elementów robót i prac konserwatorskich w rozbiciu na miesiące. Zamawiający dopuszcza, 
aby Harmonogram  sporządzony przez Wykonawcę modyfikowany był w zakresie zmiany terminu i kolejności 
wykonania poszczególnych zakresów robót każdorazowo po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

1.3) Harmonogram wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców w dwóch egzemplarzach w wersji 
papierowej i elektronicznej (w formacie edytowalnym *.xls). Harmonogram  musi zawierać zakres robót, który 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, z podaniem wartości tych robót, oraz przewidywanym terminem 
ich wykonania w rozbiciu na miesiące. Zamawiający dopuszcza, aby Harmonogram wprowadzenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców sporządzony przez Wykonawcę modyfikowany był każdorazowo 
po uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.   

1.4) Program Zapewnienia Jakości na budowie (PZJ) w którym będzie przedstawiony projekt organizacji budowy, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.5) Kosztorysy ofertowe opracowane metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie własnego przedmiaru robót, 
obejmującego zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem czynników 
cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. „w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym”. Kosztorysy ofertowe z podziałem na poszczególne elementy robót stanowić będą uszczegółowienie 
oferty Wykonawcy. Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy te będą 



 

wykorzystywane do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, będą 
one także podstawą do rozliczania, w sytuacjach przewidzianych  w § 16 ust. 4,5,6. 

2. Przy realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
2.1)  Stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych; 
2.2)  Przed zabudowaniem dostarczyć komplet dokumentów świadczących że planowane materiały do wbudowania i 

urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, 
autoryzacje itp.; oraz są zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej; 

2.3)  Wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich; 
2.4)  Zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ. 
2.5)  Wykonania pomiarów stanu istniejącego dla wszystkich elementów wymagających zamontowania w istniejącym 

obiekcie np. stolarka drzwiowa i okienna, celem weryfikacji wymiarów podanych w dokumentacji przed ich 
zamówieniem. 

2.6)  W przypadku braku rozwiązania szczegółowego, Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia dokumentacji 
warsztatowej wraz z uzyskaniem pisemnej zgody na niniejsze rozwiązania od Projektanta i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

2.7)  Dla elementów mających wpływ na estetykę obiektu, Zamawiający wymaga przedstawienia próbek materiałowych 
i mockup-ów do akceptacji. Koszty próbek i mockup-ów ponosi Wykonawca. Ponadto należy przewidzieć czas 
niezbędny do podjęcia decyzji przez Zamawiającego wynoszący do 30 dni od dnia przekazania próbek. 

3. Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 
3.1) Kierownika budowy w osobie ………………  oraz Technologa  drewna ze specjalizacją konserwacja 

drewna zabytkowego w osobie …………………………………….., 
3.2) Wykwalifikowany i uprawniony personel, niezbędny do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

umowy. 
3.3) W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków  

odpowiednio Kierownika budowy lub Technologa drewna wskazanych w pkt 3.1) powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo. Zastępca ustanowiony w sposób 
określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać co najmniej uprawnienia i doświadczenie 
zawodowe takie jak osoba wskazana w pkt 3.1) niniejszego paragrafu (nie gorsze niż zaoferowane w 
ofercie, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy). Niezależnie od powyższego 
ustanowienie zastępstwa wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Zagospodarowanie i organizacja placu budowy: 
4.1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem zaplecza budowy oraz zapewnia na 

własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe i pełne zabezpieczenie wykonywanych robót. 
4.2) Zamawiający wskaże miejsce poboru mediów tj. wody oraz prądu, po stronie Wykonawcy leży założenie 

podliczników celem rozliczenia pobranej wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca do zakończenia realizacji 
Przedmiotu umowy będzie ponosił opłaty stałe oraz opłaty za pobór energii elektrycznej.  

4.3) Wykonawca zapewnia właściwe oznaczenia Terenu budowy w trakcie realizacji robót, w tym zainstalowanie 
odpowiednich tablic informacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

4.4) Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robót oraz w razie konieczności jest 
zobligowany do usuwania awarii, które powstały w wyniku realizacji Przedmiotu umowy. 

4.5) Wykonawca zapewni dojazd i dojścia do innych obiektów znajdujących się w rejonie prowadzonych robót. 
4.6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty z bieżącym utrzymaniem w czystości zaplecza budowy i dróg z których 

korzysta w celach transportu. 
4.7) Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować wraz z wywozem gruzu i śmieci oraz ponieść koszty 

ich utylizacji. 
5. Zabezpieczenie Terenu budowy i prowadzonych prac: 

5.1) Wykonawca ma obowiązek ochrony mienia, zabezpieczenia Terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 
zapewnienia całodobowej obecności pracownika (dozorcy)  Wykonawcy na Placu budowy mogącego w razie 
nieprzewidzianych niebezpiecznych zdarzeń zaalarmować odpowiednie służby. Osoby pilnujące Placu budowy 
powinny posiadać stałą łączność ze Strażą Muzealną Zamawiającego i są zobligowane przekazywać informację o 



 

wszystkich nieprawidłowościach do Straży Muzealnej Zamawiającego. Pracownicy Straży Muzealnej 
Zamawiającego mają prawo kontrolować pracę dozorcy.  

5.2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem robót podczas realizacji 
Przedmiotu umowy, dotyczące w szczególności: wykonanych robót, obiektów, materiałów, sprzętu lub innego 
mienia ruchomego, jak również szkody osobowe Zamawiającego oraz osób trzecich. 

6. Wymagania formalne i organizacyjne: 
6.1) Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia Terenu budowy od Zamawiającego i przejęcie funkcji kierownika 

budowy w terminie do 7 dni od podpisania Umowy. 
6.2) Kierownik budowy zobowiązany jest do stałej obecności na budowie w czasie wykonywania robót budowlanych i 

prac konserwatorskich. 
6.3) Technolog  drewna ze specjalizacją konserwacja drewna zabytkowego, zobowiązany jest do stałej obecności na 

budowie w czasie wykonywania prac konserwatorskich. 
6.4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika prac konserwatorskich, który powinien zawierać 

informacje na temat rodzaju i zakresu wszystkich zabiegów przeprowadzanych każdego dnia wykonywania prac 
konserwatorskich, z uwzględnieniem materiałów i technik jakie do ich wykonania zastosowano. 

6.5) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy na budowie w sposób umożliwiający właściwy nadzór nad 
budową osobom uprawnionym, w tym w szczególności do: 
6.5.1) wykonania i przedstawiania Inspektorom nadzoru inwestorskiego wyników badań i pomiarów zgodnych z 
obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót, 
6.5.2) uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla materiałów przeznaczonych do zainstalowania, 
przed ich zainstalowaniem, na podstawie przedstawionych atestów, certyfikatów, świadectw dopuszczenia oraz 
aprobat technicznych. W przypadku niedotrzymania tego warunku i zainstalowania materiału bez akceptacji 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca dokona wymiany materiału na własny koszt, 
6.5.3) współpracy z Inspektorami Nadzoru inwestorskiego oraz z wyznaczonymi Koordynatorami Zadania. 
6.5.4) Bieżącego uzgadniania z Inspektorem nadzoru inwestorskiego zakresu i sposobu realizacji Umowy, 
niezbędnych dla jej prawidłowej realizacji. 
6.5.5) Prowadzenia dziennika budowy w formie i w zakresie opisanym przepisami Prawa budowlanego, a także 
pozostałej wymaganej dokumentacji budowy. 

6.6) Kierownik budowy zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 
6.7) Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały muszą spełniać wymóg dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie określony w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Ponadto materiały i urządzenia użyte 
do prac konserwatorskich powinny być bezpieczne dla substancji zabytkowej. Wykonawca na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania w 
budownictwie oraz faktury zakupu materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji Przedmiotu umowy. Do 
wykonania przedmiotu zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie aprobaty 
techniczne, certyfikaty i świadectwa dopuszczenia. Wszystkie przekazane dokumenty muszą być w języku polskim. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

6.8) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w SIWZ pod warunkiem, 
że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
Przedmiotu umowy; 
2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 
Zmiany, o których mowa powyżej być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z 
Projektantem. 
Zamiany, o których mowa powyżej nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu 
umowy, o której mowa w § 10 ust. 2  niniejszej Umowy. 

7. Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
osób na podstawie umowy o pracę  

7.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wszystkich osób biorących udział w realizacji robót za wyjątkiem wymienionych w § 7 
ust. 1 pkt 1)-2).  



 

7.2) W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1) czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

7.2.1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
7.2.2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
7.2.3) przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji Umowy. 
7.3) W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, wszystkie łącznie lub te wskazane przez 
Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 7.1) czynności 
w trakcie realizacji Umowy: 

7.3.1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

7.3.2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

7.3.3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

7.3.4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób określony w pkt 7.3.2). 

7.3.5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 3 
Pozostałe zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe 
użytkowanie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu robót osób o odpowiednich kwalifikacjach i w 
odpowiedniej liczbie do zakresu robót objętych Umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy, przez osoby wskazane w Wykazie osób, 
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy 
(Załącznik nr 3 do Umowy). W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w 
Wykazie o którym mowa powyżej, zastępstwo przez proponowaną osobę zastępującą wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż osoba 
zastępująca posiada co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie jak osoba zastępowana, tj. określone w 
odpowiednich postanowieniach ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ. 

4. Wykonawca udostępnia niniejszym dane osobowe osób wskazanych w ust. 2 i ust. 3 w zakresie niezbędnym do 
realizacji niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych zgodnie z ust 4 wyłącznie do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w szczególności wykonanie Umowy lub 
dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.  



 

6. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób o których 
mowa w ust. 2 i ust. 3, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych Zamawiającemu w zakresie i celach 
opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez 
wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych stanowiących Załącznik nr 8 do Umowy, a następnie przekazać 
oryginały podpisanych klauzul Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone 
Zamawiającemu w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.  

7. W celu zapewnienia należytej szybkości i sprawnej organizacji prac na Terenie budowy Wykonawca jest 
odpowiedzialny za koordynacje prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy.  Wykonawca zobowiązany 
jest do zorganizowania narady koordynacyjnej raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego i/lub 
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. W szczególności do obowiązków Wykonawcy w zakresie należytej 
koordynacji prac należy: 

1) bieżące nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie robót prowadzonych przez Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców.  

2) stosowanie się do poleceń i instrukcji Inspektora Nadzoru, które będą zgodne z prawem, 
3) udział we wszystkich naradach koordynacyjnych a w szczególności zapewnienie uczestnictwa upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 
8. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przedłożenie oświadczeń kierownika budowy  o przyjęciu obowiązków kierownika budowy za kierowanie 

robotami oraz kserokopii uprawnień budowlanych i zaświadczeń z właściwej Izby Samorządu Zawodowego nie 
później niż w chwili przejęcia Placu budowy; 

2) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt Placu budowy, w tym także zaplecza socjalnego, w miejscu 
uzgodnionym z Zamawiającym; 

3) prowadzenie robót zgodnie z założonym Harmonogramem; 
4) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób, badań, sprawdzeń i pomiarów; w uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może zażądać wykonania dodatkowych lub powtórnych prób, badań, sprawdzeń albo pomiarów, a 
ich koszt pokryje: 

4.1) Wykonawca, gdy wcześniejsze badania wykonywane przez Wykonawcę zostały wykonane niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub normami;  

4.2) Wykonawca, gdy badania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami, a dodatkowe lub 
powtórne badania potwierdzą istnienie wad wykonanych robót, badanych elementów lub materiałów; 

4.3) Zamawiający, gdy badania zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami lub normami, a dodatkowe lub 
powtórne badania wykażą prawidłową jakość i zgodność z normami wykonanych prac, badanych elementów lub 
materiałów;  

5) Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje 
administracyjne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na Teren budowy pracownikom organów nadzoru 
budowlanego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie wstęp na Plac budowy, przeprowadzenie 
jego kontroli, kontroli realizowanych robót, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji Przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o 
dokonanych odkryciach zabytkowych elementów architektonicznych i archeologicznych w trakcie prowadzonych 
robót i opracowania dokumentacji w formie wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz 
wymogów Zamawiającego.  

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby podmioty współpracujące z Wykonawcą lub wykonujące na jego rzecz 
roboty związane z realizacją Zadania na podstawie odrębnych umów lub porozumień, stosowały odpowiednie 
oznakowania uzgodnione z Zamawiającym.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacja Umowy, w 
szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za 
wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z 
wykonywaniem robot budowlanych będących Przedmiotem umowy. 



 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz jakość zastosowanych 
materiałów. 

§ 4 
Sprawozdawczość 

1. Wykonawca zobowiązany jest do składania Inspektorowi Nadzoru  inwestorskiego i Zamawiającemu miesięcznych 
raportów o stanie zaawansowania robót oraz występujących trudnościach w ich realizacji (raportowaniu zagrożeń 
dla terminowego i jakościowego ukończenia Przedmiotu umowy) z uwzględnieniem dokumentacji fotograficznej 
z poszczególnych elementów robót budowlanych i prac konserwatorskich, również z czynności odbiorowych.  

2. Raporty  o stanie zaawansowania Zadania będą składane w formie papierowej oraz elektronicznej na płycie 
CD/DVD lub dysku zewnętrznym wraz z fotografiami wykorzystanymi w tekście raportu w formie elektronicznej 
(pliki źródłowe ze zdjęciami w formacie TIFF lub RAW), które muszą być wykonane w jakości umożliwiającej 
wydruk w formacie min. 15cmx20cm w rozdzielczości min. 300 dpi, rozdzielczość matrycy 12mln pikseli, wymaga 
się, aby fotografie były ostre, wykonane przy dużej głębi ostrości, kadrowane w taki sposób, aby zachować piony i 
poziomy. Raporty miesięczne będą przedkładane w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po każdym 
miesiącu, którego dotyczy raport.  
  

§ 5 
Zobowiązania Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1) do przekazania w terminie 7 dni od podpisania Umowy kopii niezbędnych dokumentów oraz Terenu budowy; 

2) współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu umowy; 

3) informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek  
z realizacją Przedmiotu umowy; 

4) dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę Przedmiotu umowy; 

5) terminowego przystępowania do inspekcji technicznych; 

6) dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie; 

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego – Inspektora Nadzoru.  

8) Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego. 
 

§ 6 
Terminy umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy do dnia 30 listopada 2020 r. Przez wykonanie Przedmiotu 
umowy rozumie się odebranie przez Zamawiającego robót objętych niniejszą Umową na podstawie Protokołu 
Odbioru Końcowego.   

2. Wykonawca zobowiązuje się ukończyć wszystkie roboty i zgłosić Przedmiot umowy do odbioru końcowego 
najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu o którym mowa w ust. 1.   

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany etapami, szczegółowo określonymi w Harmonogramie.  
4. Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 

dni od dnia podpisania Umowy. 
5. Harmonogram wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców zostanie opracowany przez 

Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 
6.  Harmonogram oraz Harmonogram wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców podlega 

pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający może zgłosić uwagi do przedłożonego 
Harmonogramu oraz Harmonogramu wprowadzania podwykonawców i dalszych podwykonawców w 
szczególności w przypadku, gdy przedstawiony Harmonogram nie uprawdopodabnia dotrzymania terminów 
wykonania Przedmiotu Umowy, w tym np. nie respektuje terminów wynikających z przepisów prawa. Wykonawca 
zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania. Po 
zatwierdzeniu Harmonogramu oraz Harmonogramu wprowadzania podwykonawców i dalszych podwykonawców 
przez Zamawiającego stanowić on będzie Załącznik nr 4 i 4a do Umowy. 

7. Zmiana Harmonogramu i Harmonogramu wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców bez 
zmiany terminu określonego w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana w trybie akceptacji 
dokonywanej przez Zamawiającego przedstawionej propozycji zmiany.  



 

8. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony nie później niż 7 
dni od podpisania Umowy, 

9. Kosztorysy ofertowe zostaną opracowane przez Wykonawcę i przedłożone nie później niż 7 dni od podpisania 
Umowy, 

10. Program Zapewnienia Jakości na budowie (PZJ) zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony w terminie 
do 14 dni od podpisania Umowy, 

 
§ 7 

Reprezentacja stron na budowie 
1. Wykonawca na swój koszt ustanawia: 

1) kierownika budowy w osobie …………………., posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 

2) Technologa drewna ze specjalizacją konserwacja drewna zabytkowego w osobie …………………; 
2. Zamawiający ustanawia: 
a) Inspektora Nadzoru w imieniu którego działa Koordynator nadzoru inwestorskiego w osobie ……….. 
b) Inspektora nadzoru konserwatorskiego w osobie………………………………... 
c) Koordynatorów Zadania w osobach  

……………………………….. 
       
- reprezentujących Zamawiającego wobec Wykonawcy, działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane.  

4. Zamawiający i Wykonawca ustalają, ze kierownik budowy będzie pełnił funkcję Koordynatora BHP o którym 
mowa w art. 208 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040). 
                                                                        

§ 8 
Ubezpieczenie należące do obowiązków Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas realizacji niniejszej Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego 
dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka 
i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych, w zakresie: 
1.1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie 
Wykonawcy brutto określone w § 10 ust. 2; 
1.2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące 
swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a 
także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł, w tym zakres 
ubezpieczenia mienia powierzonego przez Zamawiającego na kwotę nie mniejszą 1.000.000,00 zł.  
1.3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, a 
także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  
roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust.1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych 
polskich.   

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust.1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości 
Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w 
szczególności polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia 
przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu 
ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 - 4 przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 



 

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, 
przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1- 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust.1, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na 
jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 -4, a poniesiony koszt potrąci z 
należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 9 
Udział podwykonawców 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części Przedmiotu umowy (robót budowlanych, dostaw lub usług) 
podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) 
oraz ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac 
realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego zawarto Umowę. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania części Przedmiotu umowy następuje 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę lub 
zrezygnować z powierzenia wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części Przedmiotu umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy o treści zgodnej z treścią Umowy. 

8. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna w szczególności spełniać następujące wymagania: 

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw 
lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą, 

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo powinien być tak określony, by ściśle odpowiadał zakresowi lub jego części 
wynikającemu z Harmonogramu wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wynagrodzenie w umowach o podwykonawstwo nie może przekroczyć kwot określonych w Harmonogramie 
wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

4) termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może przekroczyć terminów wskazanych w 
Harmonogramie wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 



 

6) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 
wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

7) okres odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Przedmiotu umowy Wykonawcy 
wobec Zamawiającego 

8) podwykonawca i dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie 
dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy. 
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy i przez podwykonawcę dalszemu 
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego i 
podwykonawcy przez Wykonawcę.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane gdy jej treść nie spełnia wymagań określonych w ust. 8. 

11. Niezgłoszenie  w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawstwa przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 10. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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 50.000 zł.  

16.  W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli treść umowy nie spełnia wymagań określonych w ust. 8, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17.  Przepisy ust. 10-16 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
18. 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 przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, 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. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 
7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, 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 potrzebną 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. 
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa 
w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
24.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 10 ust. 2  może stanowić podstawę do odstąpienia od 
Umowy przez Zamawiającego. 
 

§ 10 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy określonego § 1 niniejszej umowy w strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 
którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokości określonej w ofercie Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą ………… zł brutto (słownie złotych: …………..), w 
tym ……………….. zł netto (słownie złotych: ………………………..) oraz podatek  VAT w kwocie 
………………… zł  (słownie złotych: ……………………………). 

3. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji Przedmiotu umowy z zastrzeżeniem 
postanowień § 16. 

4. W wynagrodzeniu określonym w ust. 2 mieszczą się wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym koszty 
materiałów, wyrobów, urządzeń itp., a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy. 
Dopuszcza się płatności częściowe co najmniej raz na trzy miesiące za zrealizowanie poszczególnych zakresów 
Przedmiotu umowy zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem, przy czym wartość 
ostatniej części wynagrodzenia będzie nie większa niż 10 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. 2.  

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie przygotowane i podpisane przez 
Zamawiającego, Przejściowe świadectwo płatności a podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Końcowe 
świadectwo płatności.  

6. W świadectwie płatności stanowiącym podstawę wystawienia faktury częściowej za dany okres uwzględnia się 
jedynie te zakresy robót i prac , które zostały w danym okresie w całości prawidłowo wykonane. 

7. Podstawą rozliczenia za wykonany zakres robót w danym okresie, jest wartość tego zakresu określona w 
Harmonogramie. 

8. Nie później niż 5 (pięć) dni po zgłoszeniu Przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 2, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w 2 (dwóch) egzemplarzach, Końcowe Rozliczenie Przedmiotu Umowy, 
opracowane na podstawie przekazanej klasyfikacji powstałego w wyniku realizacji Zadania majątku trwałego. 
Zamawiający w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania Końcowego Rozliczenia Przedmiotu 
Umowy dokona jego weryfikacji. 

9. Wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokołem z inspekcji technicznej o 
którym mowa w § 11 ust. 12 lub Protokołem odbioru końcowego. Płatności na rzecz Wykonawcy będą 
dokonywane przez Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy, które Wykonawca wskaże Zamawiającemu 
każdorazowo na fakturze. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w terminowej płatności faktur, Wykonawca 
jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.  

10. Do każdej faktury częściowej, jak i faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokument o nazwie: 
„Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. 
z dnia ….:.”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany 
podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i 
podpisany przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w 
tym wykazie czy też nie, oraz Inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie będzie dotyczył 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy w całości zrealizowali zakres robót, dostaw i usług oraz 



 

otrzymali należne wynagrodzenie. 
11. Warunkiem zapłaty faktury częściowej jak i faktury końcowej,  jest   udokumentowanie przez Wykonawcę, że 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy wymienieni w Wykazie o którym mowa w ust. 10, otrzymali należne im 
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania będzie: pisemne oświadczenie podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę oraz dokument bankowy potwierdzający przelew środków na 
konto podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych w 
poprzednim zdaniu dokumentów Zamawiającemu najpóźniej na 7 dni przez terminem zapłaty faktury częściowej 
oraz faktury końcowej.  Brak pisemnych oświadczeń podwykonawcy oraz dokumentów bankowych 
potwierdzających przelew środków na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie skutkował 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla  Zamawiającego wynikających z 
nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne jeżeli taka forma zapłaty kary 
umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego zgodnie z § 15 ust. 8. 

13. Faktury powinny zostać wystawione na Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki 
Potockiego 10/16, Warszawa 02-958, NIP: 951-00-54-672 z dopiskiem Kurator 
zadania……………………………….. 

14. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
15. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji Przedmiotu 

umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
16. Wykonawca przedstawi wartość poszczególnych elementów składowych wynagrodzenia określonego w ust. 2, na 

żądanie Zamawiającego.  
  

§ 11 
Odbiory i inspekcje techniczne 

1. Zamawiający przewiduje dokonywanie: 

1) odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) inspekcji technicznych; 

3) odbioru końcowego 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić roboty ulegające zakryciu lub zanikowi Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego do sprawdzenia i odbioru. O gotowości do sprawdzenia i odbioru Wykonawca powiadomi 
Przedstawicieli Zamawiającego o których mowa w § 7 ust. 2 drogą elektroniczną, żądając zwrotnego potwierdzenia 
otrzymania zawiadomienia oraz dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy na 3 dni robocze przed 
planowanym terminem sprawdzenia i odbioru, a Inspektor Nadzoru inwestorskiego przystąpi do potwierdzenia 
wykonania tych robót budowlanych w zgłoszonym przez Wykonawcę terminie. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

4. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, na pisemny wniosek Inspektora 
Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca odkryje roboty, które nie zostały sprawdzone i odebrane zgodnie z 
postanowieniami ust. 2. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane nienależycie, Wykonawca niezwłocznie 
wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego. Koszty odkrycia, a także przywrócenia robót do stanu początkowego lub ich prawidłowego 
wykonania poniesie Wykonawca.  

5. W celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń, o których mowa w § 10 ust. 4 Umowy Zamawiający będzie 
dokonywał inspekcji technicznej przeprowadzanej co najmniej raz na trzy miesiące w okresie obowiązywania 
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań dotyczących należytej jakości wykonania   robót 
oraz dokumentacji . 

6. Szczegółowy termin przeprowadzenia inspekcji zostanie określony w drodze uzgodnień pomiędzy Stronami 
niniejszej Umowy. 

7. Na 7 dni przed dniem dokonania inspekcji Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Przedstawicielom 
Zamawiającego o których mowa w § 7 ust. 2 dokument określający stan zaawansowania robót, wskazujący w 
szczególności, które zakresy robót będą w całości wykonane na dzień dokonywania inspekcji technicznej. 



 

8. Inspekcje techniczne przeprowadza się przy udziale uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy a także 
Przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 7 ust. 2. W czasie inspekcji dokonuje się oceny zgodności robót z 
dokumentem określającym stan ich zaawansowania oraz dokonuje oceny jakości wykonanych  robót.  

9. W przypadku ujawnienia wad bądź usterek w wykonywanym Przedmiocie umowy, Zamawiający lub jego 
upoważnieni przedstawiciele, mają prawo żądania ich usunięcia na koszt Wykonawcy, w terminie do 14 dni. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może  wydłużyć 14 dniowy termin usunięcia wad i usterek. Wykonane 
roboty , które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie, nie będą odpowiadały obowiązującym 
przepisom lub wymaganiom niniejszej Umowy, nie zostaną przez Zamawiającego przyjęte i wynagrodzone. 
Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio dokonać zmian, usunąć je lub wykonać na nowo. W tym celu 
Zamawiający wskaże Wykonawcy termin odpowiedni z technologicznego punktu widzenia. 

10. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający 
ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Wykonawca może żądać zwrotu kosztów 
czynności określonych w zdaniu poprzedzającym których zlecenie okazało się bezzasadne. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady, usterki w terminie określonym w ust. 9, to Zamawiający ma  prawo 
polecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. Koszty wskazane w zdaniu poprzedzającym 
Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z 
kolejnej należnej części Wynagrodzenia Wykonawcy. 

12. Z inspekcji technicznej zostanie sporządzony i podpisany protokół. 
13. Zamawiający przewiduje, że końcowy odbiór robót nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizacji Przedmiotu 

umowy. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu w terminie 
określonym w § 6 ust. 2  wpisem w dzienniku budowy . 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, konserwatorską oraz inwentaryzację 
budowlaną na 30 dni przed przewidywanym odbiorem końcowym  celem weryfikacji. 

15. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego wad, błędów, braków w dokumentacji powykonawczej, 
konserwatorskiej i inwentaryzacji budowlanej, Wykonawca poprawi wszystkie stwierdzone wady, błędy, braki w tej 
dokumentacji w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub przekaże uwagi do dokumentacji powykonawczej, konserwatorskiej i 
inwentaryzacji budowlanej w terminie 14 dni od dnia jej przekazania przez Wykonawcę.  

17. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, w terminie 7 dni zostanie przeprowadzona 
końcowa inspekcja techniczna przy udziale uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy a także Przedstawicieli 
Zamawiającego wskazanych w § 7 ust. 2. Z końcowej inspekcji technicznej zostanie sporządzony i podpisany 
protokół. 

18. Po usunięciu wad i usterek w przypadku ich stwierdzenia w protokole z końcowej inspekcji technicznej 
Wykonawca złoży pisemny wniosek o dokonanie protokolarnego końcowego odbioru Przedmiotu umowy przez 
Zamawiającego. 

19. Po dokonaniu odbioru końcowego zakończonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego  przez 
uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy a także Przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 7 ust. 2, 
Zamawiający wystawi Końcowe świadectwo płatności. 

20. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia w protokole z 
inspekcji technicznej istotnych wad lub usterek, które ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Uprzednie dokonanie inspekcji technicznych stanowiących podstawę do 
rozliczeń częściowych, nie niweczy roszczeń Zamawiającego z tytułu wad i usterek zakresów robót będących 
przedmiotem tych inspekcji, ani też nie niweczy uprawnienia Zamawiającego do dokonania rozliczenia końcowego 
obejmującego całość robót wykonanych na podstawie Umowy. 

21. Jeżeli w toku Odbioru Końcowego zostaną stwierdzone braki, wady lub usterki nie nadające się do usunięcia lub 
jeżeli braki, wady lub usterki ograniczają lub uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy zgodne z 
przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru: 

1) żądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi, 

2) zlecić wykonanie Przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

3) żądać obniżenia wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §10 ust. 2; 

4) odstąpić od Umowy. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i 
końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami oraz pomiędzy podwykonawcami i dalszymi 



 

podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca 
zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. 

 
§ 12 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot umowy na okres …….. miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego oraz rękojmi na okres ……. miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru 
Końcowego. Dokument Gwarancji stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady Przedmiotu umowy. 

3. Gwarancją i Rękojmią objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez względu na to czy zostały 
wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu 
Przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 
terminie 10 dni kalendarzowych o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

2) zmianie osób reprezentujących firmę, 

3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego, 

5) ogłoszeniu likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności. 
5. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił 

Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.  
 

§13 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 
opracowanej w ramach niniejszej Umowy. 
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §10 ust.2 Wykonawca, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego, 
przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji, bezwarunkowo, 
bez dodatkowych opłat, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym 
zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na 
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy opracowanej 
dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do 
wprowadzania opracowanej dokumentacji do pamięci komputera;  
2) w zakresie obrotu oryginałem opracowanej dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację 
utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania,  najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;  
3) w zakresie rozpowszechniania opracowanej dokumentacji w sposób inny niż określony w punkcie 2) – 
publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, a także publicznego udostępniania ww. dokumentacji w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez 
udostępnianie jej w sieci Internet; 
4) wyłączne prawa do rozpowszechniania (w tym rozporządzania i korzystania) oraz zezwalania na 
rozpowszechnianie wszelkich opracowań ww. dokumentacji, a w szczególności ich adaptacji lub przeróbek, a nadto 
prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) tej dokumentacji w innych opracowaniach; 
5) prawo do wykonywania opracowań, w rozumieniu przepisu art. 2 Prawa autorskiego, ww. dokumentacji. 
Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych do ww. dokumentacji, a także upoważnia 
Zamawiającego do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie w stosunku do niej praw zależnych, na polach 
eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie. 

2. Przekazanie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian i uzupełnień wynikających 
z prowadzonych Robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w umowach z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zapewnić przejście 
na Zamawiającego, całości majątkowych praw autorskich w zakresie określonym w ustępach poprzedzających do 



 

rezultatów, w tym ich elementów składowych – prac podwykonawców i dalszych podwykonawców przy pomocy 
których Wykonawca realizuje Przedmiot umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych potrzebnych 
Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac, do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia 
obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie 
będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego.  

4. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia ich praw 
autorskich w związku z korzystaniem przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy, z opracowanej 
dokumentacji, do której przeniesiono prawa autorskie zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 
Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi o procesu po stronie Zamawiającego 
i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych 
związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób lub podmiotów 
zgłaszających roszczenia. 

5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe nie 
zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

 
§ 14 

Zabezpieczenie 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 10% kwoty Wynagrodzenia 

brutto, określonego w §10 ust. 2 Umowy, w formie …………………………... 
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone przez Zamawiającego i przekazane Wykonawcy na następujących zasadach: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego; 
b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostaje zwrócone w 15-tym dniu po upływie okresu  rękojmi za wady. 
3. W przypadku przesunięcia terminu ukończenia Przedmiotu umowy i przedłużenia okresu rękojmi, zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy również będzie odpowiednio przedłużone. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, jak również roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający jest upoważniony 
do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, 
wszelkich należności z tytułu kar umownych, lub innych odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie 
Umowy oraz kwot wynagrodzenia zapłaconych przez Zamawiającego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom 

5. Wypłata środków z wniesionego zabezpieczenia może nastąpić w każdym przypadku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy bądź nie usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi.  

6. Zamawiający przed potrąceniem jakichkolwiek kwot z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 
zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę.  

 
§ 15 

Kary umowne 
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 

Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 
do terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas inspekcji technicznej lub przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 



 

na usunięcie wad; 
c) za zwłokę w przedłożeniu raportu o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości  500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczonej od terminu określonego w § 4 ust. 2 Umowy. 
d) za zwłokę w przedłożeniu dokumentacji powykonawczej, dokumentacji  konserwatorskiej i inwentaryzacji o 

których mowa odpowiednio w § 1 ust. 3 pkt. 4 ppkt. 4.22, 4.25, 4.27) Umowy  w wysokości  1.000,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w § 11 ust. 14 Umowy. 

e) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu do zatwierdzenia w terminie określonym w § 6 ust. 4 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Po upływie kolejnych 7 dni zwłoki w przedłożeniu 
Harmonogramu (14 dni od podpisania Umowy) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

f) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu Harmonogramu wprowadzenie podwykonawców i dalszych 
podwykonawców do zatwierdzenia w terminie określonym w § 6 ust. 5 w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki. Po upływie kolejnych 7 dni zwłoki w przedłożeniu Harmonogramu wprowadzenia 
podwykonawców i dalszych podwykonawców (14 dni od podpisania Umowy) Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 2.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

g) za zwłokę w uwzględnieniu w całości lub w części uwag Zamawiającego do przedłożonego Harmonogramu lub 
Harmonogramu wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców w terminie określonym w § 6 ust. 6 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

h) za zawinione przerwanie realizacji Przedmiotu umowy przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni w wysokości 
1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień przerwy w realizacji Przedmiotu umowy. 

i) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w §10 ust. 2 umowy; 

j) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany 
umowy o podwykonawstwo, w wysokości 1.000,00 zł; 

k) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót lub projektu jej 
zmiany, a także poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo 
robót, dostaw lub usług – w wysokości 2.000,00 zł. 

l) za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii zmian umowy regulującej współpracę Wykonawców 
występujących wspólnie wchodzących w skład Konsorcjum w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w takiej 
umowie - w wysokości 2.000,00 zł 

m) za każdy przypadek nieobecności Kierownika budowy na budowie w czasie wykonywania robót zgodnie z § 2 ust. 
6 pkt 6.2) w wysokości 500 zł. 

n) za każdy przypadek dopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 
zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca w wysokości 10.000,00 zł.  

o) za każdy przypadek niezatrudnienia pracownika na umowę o pracę zgodnie z § 2 ust. 7 pkt 7.1) w wysokości 
2.000,00 zł. 

p) za niedostosowanie się do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego lub BHP w wysokości 1.000,00 zł za każde 
stwierdzone naruszenie. 

q) w przypadku naruszenia zobowiązania do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie 
umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 
2.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

r) za zwłokę w ukończeniu wszystkich robót w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku 
do terminu określonego w § 6 ust. 2 Umowy; 

s) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej zgodnie z § 3 ust. 6 odrębnie za każdą 
nie przekazaną klauzulę zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 
2 wynosi 30% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 10 ust. 2. 

5. Kara umowna za zwłokę przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po 
upływie terminu jej zapłaty. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień 



 

opóźnienia. 
7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy.    

8. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, 
jak również z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §14 Umowy. 

9. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności z tytułu wzajemnych 
zobowiązań lub roszczeń. 

10. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
 

§ 16 
Zmiana Umowy 

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem 
nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:  
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT). 
W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od 
towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany 
stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i 
zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający 
w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost 
kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów 
będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony 
przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie 
umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w 
życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie 
realizacji niniejszej umowy. Wówczas,  wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie 
wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez 
zmian. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 6 
ust. 1 w następujących przypadkach: 
1) W przypadku wystąpienia Siły wyższej – w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać 
przedłużony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa z powodu 
wystąpienia Siły wyższej. 
2) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
Przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy 
oraz niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Inspektora nadzoru - w takim przypadku 
termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę nie była możliwa. 
3) Podpisania przez Strony umowy aneksu dotyczącego dodatkowych robót budowlanych o ile wykonywanie tych 
dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy - w takim przypadku termin 
wykonania Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wykonywania robót dodatkowych. 
5) W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego  – w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu 
umowy może zostać przedłużony o faktyczny okres wstrzymania robót przez Zamawiającego. 
6) W przypadku ujawnienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - w takim przypadku termin wykonania 
Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres niezbędny na usunięcie błędu w projekcie przez Projektanta. 
4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp na 
następujących zasadach: 
4.1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot umowy, 
może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do 
podpisania aneksu będzie protokół konieczności wraz z wyceną szacunkową robót, przygotowaną przez 



 

Wykonawcę, na zakres wskazany w protokole konieczności (do rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie 
wykonanych ilości robót), potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten 
musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 
Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 
opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami 
wykonawczymi. 
4.2) Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot umowy, których zamawiający 
może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich 
wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane 
będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót 
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:  
4.2.1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.5) a ilości 
wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru;  
4.2.2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 
1.5) cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 4.2.1), roboty te rozliczone będą na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 4.2.2.1) ceny czynników 
produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 1.5); 
4.2.2.2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 4.2.2.1), brakujące 
ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa 
Mazowieckiego) za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku, zostaną przyjęte na podstawie ogólnie 
dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców lub na podstawie ofert handlowych. 
4.2.2.3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach o których mowa w § 
2 ust. 1 pkt 1.5, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.  
5. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót 
budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie 
tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności rezygnacji z 
wykonywania części (elementów) robót budowlanych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w 
sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną jak w przypadku 
robót dodatkowych. 
7. W celu dokonania zmian w Umowie Strony zawrą aneks. 
8. Powyżej opisany katalog dopuszczalnych zmian w Umowie nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia 
zmian.  

 
§ 17 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku 
może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub części majątku Wykonawcy lub Zamawiający poweźmie wiadomość 
o zaleganiu Wykonawcy w płatnościach w stosunku do podwykonawców lub podwykonawców w stosunku do 
dalszych podwykonawców, lub innych podmiotów, 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

4) gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc, 
5) gdy Wykonawca nie przedłożył Harmonogramu lub nie uzyskał dla niego akceptacji Zamawiającego, o której 

mowa w § 6 ust. 4 Umowy, 



 

6) gdy istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Przedmiotu umowy w 
umówionym terminie, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy,  

7) gdy Wykonawca wykonuje prace objęte Umową z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów lub wymagań 
technicznych, postanowień SIWZ, dokumentacji projektowej, programów konserwatorskich, decyzji, zaleceń 
Zamawiającego i pomimo wezwania Zamawiającego do zaprzestania naruszeń złożonego na piśmie, nie respektuje 
ich. 

8) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania wymaganej 
staranności, 

9) gdy Zamawiający powiadomił o konieczności usunięcia wady, a Wykonawca odmówił usunięcia albo nie usunął 
wady – w zależności od jej rodzaju - w terminie określonym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub 
określonym w Umowie, 

10) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
11) W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom o których mowa w § 9 ust. 18. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone 

w terminie 2 miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do 
odstąpienia. 

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady w zakresie określonym w Umowie na część Przedmiotu 
umowy wykonanej do dnia odstąpienia od Umowy. 
 

§ 18 
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania wiedzy o 
powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2) Zwłoka w zapłacie za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 30 dni z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 5, ust. 
10, ust. 11, ust. 12, ust. 14. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie 
pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia przez 
Zamawiającego o odstąpieniu. 
 

§ 19 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i zabezpieczyć 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały 
i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 4 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, 
Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego 
dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 
przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania w terminie natychmiastowym do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 
Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie 
zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez 



 

Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego 
dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 

§ 20  
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 
podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 
dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz 
tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 
faktury. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o 
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 
rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 
nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.  

 
§ 21 

Spory 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygnąć ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z 

Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 
2. Jeżeli po upływie 14 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu 

ugodowo, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 22 
Porozumiewanie się Stron 

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające  
z realizacji Przedmiotu umowy, przekazywane będą pocztą elektroniczną lub faksem,  
a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba że postanowienia Umowy nie wymagają 
formy pisemnej. 

2. Wszelka korespondencja między Stronami Umowy lub między Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru i 
Zamawiającym powinna powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. 

3. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy: 
Korespondencja kierowana do Zamawiającego: 
…………………………………………………………. 
Korespondencja kierowana do Inspektora Nadzoru: 
…………………………………………………. 
Korespondencja kierowana do Wykonawcy: 
…………………………………………………….. 

4. Zmiana danych wskazanych powyżej w ust. 3, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego 
powiadomienia drugiej Strony. 

 
 
 
 



 

§ 23 
Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Umowy, jakie 
powziął lub poweźmie w toku zawarcia Umowy oraz jej realizacji, w szczególności do zachowania tajemnicy 
wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej 
formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych 
kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących Umowy. Strony umowy będą związane 
klauzulą poufności bezterminowo. 
2. Informacje związane z realizacją niniejszej umowy oraz dotyczące Przedmiotu umowy mogą być 
rozpowszechniane i/lub publikowane przez Wykonawcę wyłączenie w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
3. Materiały udostępnione Wykonawcy do wglądu zostaną wykorzystane w celu realizacji Umowy. Wszelkie kopie 
tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu Umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone 
Zamawiającemu niezwłocznie po ich wykorzystaniu. 
5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, 
których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 
7. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
8.  Integralną częścią Umowy są następujące załączniki do Umowy: 
 Załącznik nr 1 – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy, 
Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, 
Załącznik nr 4 – Harmonogram, 
Załącznik nr 4a – Harmonogram wprowadzenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
Załącznik nr 5 – Warunki gwarancji, 
Załącznik nr 6 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa, 
Załącznik nr 8 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Załącznik nr 5 do Umowy 
 

Warunki gwarancji 
 

W związku z wykonywaniem przez  ………………………………. zwanego dalej „Wykonawcą” zamówienia 
publicznego na rzecz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zwanego dalej „Zamawiającym”  

przedmiotu Umowy nr ………………………  z dnia ………………………………….. 
obejmującej roboty budowlane dotyczące robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu dachu budynku 
dawnej Słodowni zlokalizowanego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie. 

niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości Przedmiotu Umowy na warunkach określonych 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Ofercie Wykonawcy, Umowie oraz niniejszych 
Warunkach gwarancji. 

 

Art. 1  Definicje 

Wyrazy i zwroty użyte w Gwarancji Jakości mają takie samo znaczenie, jakie przypisano im w Umowie, a 
następujące wyrazy i zwroty należy rozumieć jak następuje: 

1. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przywołaną powyżej; 

2. Gwarancja Jakości, Gwarancja – stanowi zobowiązanie Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad 
fizycznych lub dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad  
w przypadku ich ujawnienia w Okresie Gwarancji Jakości, a także niniejszy Dokument Gwarancyjny; 

3. Obiekt – budynek dawnej słodowni przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 7 w Warszawie wpisany do rejestru 
zabytków decyzją z dnia 1 lipca 1965 r. pod nr A-639/29. 

4. Rzeczy – Urządzenia, Systemy, Materiały, Wyposażenie i inne rzeczy;  

5. Usterka – oznacza wadę lub awarię danej Rzeczy; 

6. Kluczowe Systemy i Urządzenia – oznaczają instalacje, bez działania których niemożliwe jest zapewnienie 
funkcji Obiektu.  

Art. 2  Przedmiot Gwarancji Jakości  

1. Przedmiotem Gwarancji Jakości są Rzeczy dostarczone i wykonane oraz prace budowlane i konserwacyjne 
wykonane w Obiekcie przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 
ramach Umowy. 

2. Zmiana właściciela Obiektu nie ma wpływu na ważność i termin zakończenia niniejszej Gwarancji.  

3. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Gwarancji został wykonany zgodnie z prawem, Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i Umową, jest wolny od wad oraz będzie 
mógł być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie dostarczone Urządzenia i Systemy spełniają wszystkie wymogi jakości 
określone w Wymaganiach Zamawiającego i odpowiednie standardy obowiązujące w Unii Europejskiej 
oraz Polsce.  

5. Wykonawca zapewnia sprawną pracę dostarczonych w ramach Umowy Rzeczy. 

Art. 3  Okresy Gwarancji 

1. Okres Gwarancji obejmuje okres ….. miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 



 

2. Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego: ……………… 

3. Okres Gwarancji w odniesieniu do systemów, urządzeń, elementów mechanicznych, w tym wyposażenia, 
będzie adekwatny do okresu, na jaki gwarancji udziela producent/dostawca jednakże nie krótszy niż 60 
miesięcy od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

Art. 4  Warunki gwarancji 

1. Z tytułu niniejszej Gwarancji Jakości Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Usterki Przedmiotu Gwarancji 
ujawnione po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca jest 
zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia Rzeczy wolnych od wad. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca otrzyma 
powiadomienie o przeglądzie z 7-dniowym wyprzedzeniem. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony 
protokół. Ustala się, że przeglądy gwarancyjne będą odbywały się w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego jednak nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

3. Jeżeli wyjdzie na jaw Usterka, to Wykonawca zostanie o niej niezwłocznie powiadomiony przez 
Zamawiającego (lub w jego imieniu). Wykonawca nie odpowiada za Usterki powstałe w wyniku zwłoki w 
zawiadomieniu go o Usterce, jeżeli Usterka ta spowodowała inne Usterki, których można było uniknąć, gdyby 
niezwłocznie zawiadomiono Wykonawcę o zaistniałej Usterce. 

4. Wykonawca wykona całą pracę wymaganą dla usunięcia Usterek zgodnie z warunkami Gwarancji Jakości.  

5. Terminy usunięcia Usterek: 

1) Wykonywanie wszelkich napraw Usterek  Przedmiotu Gwarancji odbywać się będzie na następujących 
zasadach: 

a. przywrócenie funkcji działania nastąpi nie później niż w ciągu 3 dni od jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego, 

b. ostateczny termin usunięcia Usterek będzie nie dłuższy niż 4 dni od jej zgłoszenia przez 
Zamawiającego. 

2) Za czas usunięcia Usterki przyjmuje się czas liczony od zgłoszenia wady lub awarii przez Zamawiającego, 
na podstawie potwierdzenia wysłania zgłoszenia, do momentu jej usunięcia przez Wykonawcę. 
Usunięcie Usterki będzie następnie potwierdzane na piśmie przez obie Strony. 

6. Zamawiający w zgłoszeniu Usterki określi, czy naprawa jest niezbędna do utrzymania/podtrzymania funkcji 
Obiektu, czy też naprawa nie powoduje ograniczenia funkcji Obiektu. Uprawnienie do klasyfikowania Usterki 
jest wyłącznym prawem Zamawiającego. 

7. W przypadku powstania Usterki, której rzeczywisty czas usunięcia, z uwagi na uwarunkowania wynikające z 
technologii prowadzenia Robót, będzie dłuższy niż podany w ust.5 pkt 1), wówczas Wykonawca zastosuje 
inne, skuteczne rozwiązania techniczne, które zapewnią utrzymanie podanych reżimów czasowych, np. 
poprzez zastosowanie urządzeń zastępczych. W zakresie Usterek opisanych w ust.5 pkt 2), dłuższy niż 4 
dniowy termin ich usuwania wymaga zgody Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty Zamawiającego, które spowoduje w czasie 
prowadzenia prac związanych z usuwaniem Usterek. 

9. Koszty robocizny, dojazdów, pobytu, części zamiennych oraz materiałów niezbędnych do wykonania naprawy 
gwarancyjnej zostaną pokryte przez Wykonawcę.  

10. Wszystkie prace konieczne do usunięcia Usterki będą wykonane na ryzyko i koszt Wykonawcy i jego 
odpowiedzialność. 

11. Usterki stwierdzone i zgłoszone Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego objęte są niniejszą 
gwarancją również w wypadku konieczności dokonania ich usunięcia po zakończeniu okresu gwarancyjnego. 

12. W przypadku 3-krotnego wystąpienia Usterki danego elementu lub urządzenia  
w Okresie Gwarancyjnym, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania kompletnego, 



 

nowego ww. elementu lub urządzenia. 

13. Okres Gwarancji ulega automatycznemu przedłużeniu w zakresie i o okres, w jakim Przedmiot gwarancji nie 
mogą być używane do zamierzonych celów, z powodu jakiejś Usterki. Przedłużenie będzie określone przez 
Wykonawcę w formie pisemnej. 

14. Usunięcie Usterki jak i czas realizacji naprawy będzie stwierdzone i potwierdzone przez Zamawiającego na 
piśmie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia (pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu Usterki) 
Zamawiającego o usunięciu Usterki oraz upoważniony do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
Rzeczy jako wadliwych, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie Usterki w terminach określonych w ust.5 i ust.7, oraz nie przystąpi do przeglądu 
gwarancyjnego w termiach określonych w ust. 2 pkt. 1 to Zamawiający będzie uprawniony, zgodnie z własnym 
wyborem, do: 
1)  polecenia wykonania pracy związanej z usunięciem Usterki  podmiotowi trzeciemu, samodzielnie 

wybranemu przez Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy a poniesione koszty zostaną pokryte 
z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 14 
dni od otrzymania noty obciążeniowej na co Wykonawca wyraża zgodę. 

2)  podjęcia negocjacji z Wykonawcą w celu uzgodnienia lub określenia rozsądnego odszkodowania 
lub uruchomienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3)   jeśli Usterka w istocie pozbawia Zamawiającego korzyści z Obiektu  lub jakiejkolwiek ważniejszej części 
Obiektu, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia utraconych korzyści na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym 

17. Usunięcie Usterki nie zwalnia Wykonawcy z dalszej odpowiedzialności z tytułu udzielonej Gwarancji Jakości. 

18. Nie będzie stanowić naruszenia warunków niniejszej gwarancji postępowanie Zamawiającego wobec 
przedmiotu gwarancji, które nie będzie naruszać zasad postępowania, w tym obsługi, ustalonych dla tego 
przedmiotu gwarancji przez Wykonawcę i/lub ustalonych dla tego przedmiotu przez jego 
producenta/dostawcę, w szczególności w przypadku gdy Zamawiający podejmie działania mające na celu 
rozbudowę poszczególnych systemów w których funkcjonują przedmioty gwarancji. 

Art. 5  Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w przystąpieniu do przeglądu gwarancyjnego w 
wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w art. 4 ust. 2 pkt. 
1, w ciągu 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu Usterki w  wysokości 1.000,00 zł 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od terminu określonego w art. 4 ust. 5 i ust. 7, w ciągu 14 dni od 
otrzymania noty obciążeniowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

Art. 6 Zgłoszenia usterek 

1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia Usterek w trybie 24 godzin na podane poniżej dane teleadresowe: (e-mail) 
………………………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za proces usuwania Usterek gwarancyjnych po stronie Wykonawcy jest 
………..………………………………...………… (tel. ………………).  

 

 

 

 



 

 

Art. 7  Wyłączenia 

Nie podlegają uprawnieniom z tytułu Gwarancji Jakości Usterki powstałe na skutek: 
1) działania Siły Wyższej, 
2) aktów wandalizmu, 
3) normalnego zużycia; 
4) użytkowania Przedmiotu Gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji lub jego 

przeznaczeniem. 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

Odbiorca Gwarancji Wystawca Gwarancji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 4 do Umowy 
Nr..…./NR/MP/2019 
zawartej w dniu …….………… 2019 r. 

I N F O R M A C J A 
na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom oraz 
osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia publicznego oraz wykonania 
umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z 
siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony 
inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania związanego z zamówieniem publicznym 
oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania 
danych są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  
a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  
b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione 

organy i podmioty;  
c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia 

i zniszczenia);  
w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane 
do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nim 
zawarte. 
Okres przechowywania danych  
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy, oraz okres do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty, z którymi Muzeum jest powiązane, jak również 
podmioty współpracujące z Muzeum, w tym np.: banki, podmioty świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 
Prawa osoby, której dane dotyczą 
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania. 
Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe wskazane powyżej). 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z udziałem w 
postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania wymaganych danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie 
ww. danych osobowych i przekazanie ich celem przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem Umowy, 
a następnie jej wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych byłaby niemożliwość jej zawarcia lub 
wykonania. 
 

………………………………………. 
Data i podpis 
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