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WZÓR UMOWY 
 
 
 

UMOWA nr ……………… 
 

 
Zawarta w dniu………… w ……………… pomiędzy: 

Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, NIP 851-
00-13-721 
reprezentowanym przez:  
zwane dalej Zamawiającym 
a 
………………………………….……………………………………………………  
reprezentowanym przez: …………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 
z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, w Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla 
Kontraktu pn. „Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom Centrum 
Dialogu Przełomy - II Etap”. 

2. Szczegółowy zakres robót określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
w tym w szczególności dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. 

3. Słowa i wyrażenia użyte w Umowie będą miały takie samo znaczenie jakie 
przypisano im w Warunkach Szczególnych Umowy stanowiących integralną część 
Umowy. 

§2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z: 
a) dokumentacją projektową i STWiOR,  
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b) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa 
budowlanego; 

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm i aprobat technicznych; 
d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Wykonawca będzie prowadził prace budowlane przy użyciu własnych materiałów, 
maszyn i urządzeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
a) wejścia na teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
b) uzyskania niezbędnych pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień koniecznych do 

wykonania robót budowlanych; 
c) opracowania Planu Zapewnienia Jakości; 
d) dokonywanie bieżących wpisów do dziennika budowy rejestrujących bieżący 

postęp robót; 
e) wykonanie opinii, badań i ekspertyz, w każdym przypadku, gdy Inżynier uzna 

to za uzasadnione z punktu widzenia poprawności funkcjonowania obiektu w 
tym w szczególności jakości zastosowanych materiałów oraz przyjętych 
rozwiązań ; 

f) wykonywania bieżącej obsługi geodezyjnej; 
g) przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy; 
h) przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie; 
i) stosowania wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie 

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego potwierdzonych stosownymi 
certyfikatami, atestami lub badaniami; 

j) zorganizowania zaplecza budowy (w tym sanitarnego) na potrzeby własne oraz 
zespołu Inżyniera w zakresie opisanym w Warunkach Szczególnych Umowy 
oraz ponoszenie kosztów jego utrzymania; 

k) zapewniania laboratorium, w którym wykonywane będą badania kontrolne, 
testy laboratoryjne oraz inne pomiary; 

l) zapewnienie kierownika budowy, w wypadku wskazanym w Warunkach 
Szczególnych Umowy; 

m) okresowego raportowania postępu robót oraz zagrożeń z nimi związanych. 
4. Wykonawca oświadcza, że wymieniony poniżej zakres robót powierzy 

Podwykonawcom: 
a) …………… 
b) …………… 
c) …………… 

§3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJ ĄCEGO 

1. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren budowy w terminie 14 dni od 
podpisania umowy. 

2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy 
niezbędną do prowadzenia robót dokumentację.  

3. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 
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a) współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie prowadzenia robót, w tym w 
szczególności do pomocy w rozstrzyganiu sporów pomiędzy Wykonawcą, a 
kierownikiem budowy; 

b) terminowego regulowania należności zgodnie z §5 umowy; 
c) odbioru wykonanych robót zgodnie z §6 umowy. 

4. W przypadku, gdy koniecznym będzie dokonanie uzgodnień lub uzyskanie decyzji 
administracyjnych Zamawiający udzieli Przedstawicielowi Wykonawcy 
stosownych pełnomocnictw. 

5. Zamawiający zapewni objęcie budowy przez kierownika budowy, z wyjątkiem 
sytuacji wskazanej w Warunkach Szczególnych Umowy oraz ustanowi 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

§4 
TERMIN WYKONANIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i prawidłowego ukończenia robót 
budowlanych w terminie do 30.11.2013r. 

2. Przez wykonanie i prawidłowe ukończenie rozumie się wykonanie wszystkich 
robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i przygotowaniem 
pełnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz 
pozostałych dokumentów wskazanych STWiOR potwierdzone odbiorem 
końcowym. 

3. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od 
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

4. Wykonawca uzgodni i przekaże w terminie 7 dni od podpisania umowy 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił plan robót i wydatków 
w okresie realizacji umowy. 

§5 
WYNAGRODZENIE 

1. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych 
zgodnie ze złożoną Ofertą wynosi …………………… netto (słownie: 
…………………………), które wraz z uwzględnieniem podatku VAT wyniesie 
…………………………… brutto (słownie: ……………………). 

2. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy, gdzie ostateczna jego wartość będzie 
stanowiła wynik sumy iloczynu ilości jednostek obmiarowych robót i cen 
jednostkowych ujętych w wycenionym w ofercie przedmiarze robót 
uwzględniających kwoty podatku VAT. Niedopuszczalna jest zmiana cen 
jednostkowych, które zostały ujęte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 
a) na podstawie faktur częściowych Wykonawcy stanowiących nie więcej niż 90% 

wynagrodzenia określonego w ust.1; 
b) na podstawie faktury końcowej Wykonawcy stanowiącej pozostałą do zapłaty 

za realizację przedmiotu umowy kwotę. 
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4. Potwierdzeniem wykonania robót będzie potwierdzone przez Inżyniera 
świadectwo płatności zawierające częściowy lub końcowy protokół odbioru robót 
podpisany przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

5. Faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu i będą 
obejmowały faktyczny zakres wykonanych jednostek obmiarowych 
poszczególnych robót potwierdzonych przez Inżyniera w przejściowym 
świadectwie płatności. 

6. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego, obejmująca pozostałą część 
wykonanych robót potwierdzonych przez Inżyniera w końcowym świadectwie 
płatności. 

7. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego, tj. Muzeum Narodowe w 
Szczecinie, ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin, NIP 851-00-13-721. 

8. Rozliczenia będą prowadzone w walucie polskiej, przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonymi protokołami 
odbioru. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§6 
ODBIORY ROBÓT 

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór pogwarancyjny. 

2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje właściwy inspektor 
nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia 
przez Wykonawcę do Inżyniera wraz z jednoczesnym wpisem do dziennika 
budowy.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi do odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać odkrycia 
robót lub wykonania ich ponownie na koszt Wykonawcy. 

4. Odbiór częściowy służy do celów bieżących rozliczeń i będzie polegał na 
potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonania robót 
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym. Odbiór będzie dokonywany na 
wniosek Przedstawiciela Wykonawcy. Przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany 
jest do przygotowania wszystkich niezbędnych do odbioru dokumentów.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru robót według jednostek 
obmiarowych określonych w Wycenionym przedmiarze robót. Potwierdzeniem 
dokonania odbioru będzie wystawienie protokołu odbioru częściowego. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych i dokonaniu odpowiedniego wpisu w 
dzienniku budowy oraz wykonaniu pozostałych czynności, Wykonawca 
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zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Inżynierowi robót do odbioru 
końcowego. 

7. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie potrzebne do odbioru i uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie dokumenty. 

8. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od potwierdzenia gotowości do obioru i kompletności dokumentacji przez 
Inżyniera.  

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad w wykonanych robotach 
budowlanych lub w przekazanej dokumentacji Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru do czasu usunięcia nieprawidłowości. 

10. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót oraz usuniętych wad 
stwierdzonym przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi.  

§7 
GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA 

1. Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady w okresie 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane 
roboty budowlane na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego. 

3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny niezwłocznie po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do udziału w przeglądach 
gwarancyjnych, które będą się odbywały nie częściej niż raz na sześć miesięcy. 

5. Jeżeli zajdzie konieczność modyfikacji wykonanego uprzednio (w ramach I etapu 
robót) elementu robót przez Wykonawcę II etapu, gwarancja ulegnie rozszerzeniu 
o modyfikowany element. 

§8 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za 
odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 
mowa w §5 ust.1 Umowy.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie odstąpienia od 
realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umowy brutto, o której mowa w §5 ust. 1 Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących 
wypadkach: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za niestosowanie się do poleceń Inżyniera w wysokości 1000 zł za każde 
zaniechanie; 
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c) za każde udokumentowane uchybienie pracownika Wykonawcy przepisom 
bezpieczeństwa i higieny prac w wysokości 500 zł; 

d) za nieprzekazanie raportu lub materiałów audio-wizualnych w określonym 
terminie w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji 
w terminie w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki; 

f) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 
gwarancyjnego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto; 

g) podzlecenie całości lub części robót bez zgody Zamawiającego w wysokości 
20.000 zł za każdy taki przypadek. 

5. Naliczenie kar zgodnie z ust.4 nie wyklucza skorzystania z innych uprawnień 
wskazanych w umowie.  

6. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 4, nie pokrywa faktycznie 
poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania 
przewyższających wysokość kar na zasadach ogólnych. 

7. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 4, 
Zamawiający jest upoważniony do potracenia kwoty kary z wymagalnego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§9 
ODSTĄPIENIE  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:  

a) Wykonawca nie przystępuje do robót w określonym w umowie terminie; 
b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje się z wykonaniem robót 

przez okres co najmniej 21 dni; 
c) Wykonawca nie reguluje wymagalnych należności w stosunku do 

Podwykonawców; 
d) Wykonawca podzleci całość lub część robót Podwykonawcy lub dokonuje cesji 

Kontraktu bez wymaganej zgody Zamawiającego; 
e) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją 

określającą przedmiot zamówienia lub wskazaniami Zamawiającego; 
f) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy; 
g) Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, 
h) którykolwiek z wierzycieli lub Wykonawca złoży wniosek do właściwego sądu, 

o ogłoszenie upadłości, ale przed wydaniem przez sąd postanowienia o 
ogłoszeniu upadłości, 

i) Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia należytego wykonania w terminie 
określonym w §10 ust.4 umowy, w przypadku przedłużenia terminu wykonania 
umowy; 
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j) nieprzedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym 
w §4 ust.3 lub jego aktualizacji zgodnie z Warunkami szczególnymi Umowy. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust.2 pkt. a)-c) jest możliwe 
po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy, odpowiednio do podjęcia lub 
wznowienia wykonania robót albo uregulowania zaległych należności we 
wskazanym w wezwaniu terminie. Wówczas termin 30 dni liczony jest od dnia 
upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu. 

4. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w 
przypadku rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia przez Zamawiającego lub 
Instytucję Zarządzającą RPO WZ od umowy o dofinansowanie. Prawo odstąpienia 
przysługuje w terminie 30 dni od daty rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia od 
umowy o dofinansowanie. 

5. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, gdy: 
a) Zamawiający poleca wstrzymanie prac i w okresie co najmniej 3 miesięcy nie 

podejmuje decyzji o ich wznowieniu; 
b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnej faktury Wykonawcy 

przez okres co najmniej 30 dni; 
6. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje stronom w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o okolicznościach stanowiących jego podstawę. Odstąpienie lub 
wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania się z wykonaniem robót i zabezpieczenia terenu 
budowy. Inżynier może wydać Wykonawcy pisemne polecenie dokończenie części 
robót, jeżeli uzna, że jest to w danej sytuacji uzasadnione ze względów 
technicznych lub ekonomicznych.  

8. W sytuacjach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawca po odstąpieniu od 
umowy dokona inwentaryzacji wykonanych robót, która po zaakceptowaniu przez 
Inżyniera będzie podstawą ostatecznego rozliczenia umowy. Wykonawcy będzie 
przysługiwało wynagrodzenie jedynie za wykonane roboty. 

§10 
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA 

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto tj. 
na kwotę ………………………….……. zł (słownie: 
….................................................................). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 
.................................................................... . 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zabezpieczenia przez cały okres 
obowiązywania umowy tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu rękojmi 
plus 15 dni na zwrot zabezpieczenia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zdoła ukończyć robót w terminie albo termin 
wykonania umowy ulegnie przesunięciu, Wykonawca zobowiązany jest na co 
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najmniej 14 dni przed upływem ważności zabezpieczenia przedłużyć jego ważność 
lub wnieść nowe zabezpieczenie na przedłużony okres realizacji umowy. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z ust.4 to Zamawiający 
będzie uprawniony  

6. do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia równego kwocie 
zabezpieczenia na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania. 

7. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego 

i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego; 
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za 

wady. 

§11 
ZMIANY POSTANOWIEŃ  UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu mogą być dokonywane 
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień 
zawartego Kontraktu w stosunku do treści oferty, w tym w szczególności zmiany 
terminu oraz wynagrodzenia, tylko w następujących przypadkach: 

a) zmiany stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT; 
b) wyłączenia części zakresu robót opisanych w dokumentacji projektowej, w 

przypadku gdy roboty te staną się zbędne do wykonania z jakiejkolwiek 
przyczyny; 

c) konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
d) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność zrealizowania Umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych 
Umową. 

e) zmiany terminu wykonania Kontraktu, w szczególności  kolizji w prowadzeniu 
robót z robotami wykonawcy I etapu lub na skutek konieczności wykonania 
robót dodatkowych lub uzupełniających; 

f) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które to 
zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i 
osiągnięcia przyjętego założenia budowlanego; 

g) warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie robót oraz zmiany 
spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w 
szczególności: 

− wykopaliska archeologiczne nieprzewidziane w SIWZ, 

− odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne, 
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h) odmienne od przyjętych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe,  
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych; 

i) zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania Kontraktu 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w 
Dokumentacji Projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót objętych 
Umową. 

j) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia na 
warunkach przewidzianych w umowie; 

k) zmiany personelu kluczowego, pod warunkiem jednak spełniania warunków 
określonych w siwz; 

l) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody, które można przypisać 
Zamawiającemu lub innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiającego 
tj. wstrzymanie robót, błędy w dokumentacji projektowej itp.; 

m) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej 
niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z 
SIWZ. 

3. Zmiana terminu wykonania Kontraktu może nastąpić w przypadku wystąpienia 
jednej z okoliczności przewidzianych w ust.2 i tylko o czas niezbędny do 
wykonania umowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących 
podstawą zmiany. 

4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy 
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które 
powinny zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
 

§12 
OSOBY FUNCYJNE BUDOWY 

1. Podmiotem działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie 
zarządzania i rozliczenia budowy oraz wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR oraz wiedzą i sztuką budowlaną jest Inżynier. 
Funkcję Inżyniera pełni: 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. 
ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

tel. 91 46 23 100 faks: 91 46 23 235 
Funkcję Inżyniera Kontraktu z ramienia Inżyniera pełni Pani Kamila Ślęga tel. 
+48 691 299 949.  
W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje wymagane przepisami ustawy Prawo 
budowlane pełnić będą członkowie zespołu Inżyniera Kontraktu w osobach 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca zapewni następujący personel kluczowy: 
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a) kierownik robót budowlanych/kierownik budowy - …………………………… 
tel. …………………… 

b) kierownik robót sanitarnych - ………………………………… tel. 
…………………… 

c) kierownik robót elektrycznych - ……………………………… tel. 
…………………… 

d) kierownik robót drogowych - …………………………… tel. 
……………………… 

3. Zmiana personelu wskazanego w ust.2 może nastąpić po uzyskaniu wcześniejszej 
zgody Zamawiającego. 

§13 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych w Kontrakcie zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Kontraktu strony zobowiązują się 
rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku, gdy strony nie 
dojdą do porozumienia, właściwym miejscowo do rozpatrzenia sporu będzie sąd 
powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez 
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Integralną część umowy stanowią następujące dokumenty: 
a) Oferta Wykonawcy z dnia ................. wraz z załącznikami - załącznik nr 1, 
b) SIWZ-Instrukcja dla Wykonawców –  załącznik Nr 2, 
c) Dokumentacja projektowa – stanowiąca załącznik Nr 3, 
d) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 4. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 

Miejsce pieczęci  Miejsce pieczęci 
 

1. .............................................. 1. .......................................... 
(podpis/pieczątka imienna)  (podpis/pieczątka imienna) 

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

(podpis/pieczątka imienna)  (podpis/pieczątka imienna) 


