
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ  

Umowa nr WM/…….../2021 

 

zawarta w dniu ........................................... w Warszawie, pomiędzy:  

 

Wspólnotą Mieszkaniową Sprawiedliwości w Pruszkowie w imieniu której występuje TBS 

“Ostoja” sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS………………… reprezentowana przez: 

 

1. Zbigniewa Piotrzkowskiego - Prezesa Zarządu 

2. Katarzynę Pustelnik - Członka Zarządu 

 

zwaną w dalszej części Umowy “Zamawiającym” 

 

a  

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

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą",  

(wyciąg z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Bazy Przedsiębiorców CEIDG stanowi 

Załącznik nr 2 do umowy),  

łącznie zwanymi „Stronami".  

 

 

 

 

§1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zlecenie to przyjmuje i zobowiązuje się wykonać 

remont balkonów w budynku przy ul. Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie, za co Zamawiający 

zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy umówione wynagrodzenie. 

2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.: 

- zabezpieczenie miejsca objętego pracami remontowymi 

- ustawienie rusztowań 

- zabezpieczenie okien folią 

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

- wyrównanie podłoży poziomych 

- gruntowanie podłoży pod ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wykonanie 

- izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej 

- montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej 

- wykonanie posadzki cementowej z cokolikami ze zbrojeniem siatką stalową 

- izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami 

- wykonanie dwóch warstw szlamowej zaprawy izolacyjnej 

- wykonanie posadzek z płytek o wymiarach 30x30 

- wykonanie cokolików z płytek do wysokości 15cm 

- uszczelnienie silikonem uniwersalnym połączenia cokołu ze ścianą 

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie balkonów 

 



 

 

- demontaż rusztowań 

- posprzątanie miejsca objętego pracami remontowymi 

 

3. Szczegółowe dane techniczne przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy), oraz Specyfikacja Techniczna 

Wykonania i Odbioru Robót (Załącz nr 2 do SIWZ). 

4. Prace remontowe prowadzone będą przy założeniach ciągłości funkcjonowania 

obiektu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów 

własnych, fabrycznie nowych. Wszystkie zastosowane materiały muszą odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać 

ważne świadectwa jakości i aprobaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

6. Świadectwa, aprobaty i deklaracje zgodności na materiały do wbudowania, 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. 

 

 

§2. 

1.  Prace przeprowadzone zostaną w ………………………. r. Maksymalny, 

nieprzekraczalny termin wykonania prac strony ustalają na dzień ........................... 2021 r.  

2.  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości przystąpienia do realizacji 

poszczególnych etapów prac, pisemnie, przesyłając w tym celu zgłoszenie na adres email 

Zamawiającego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Przed przystąpieniem do prac 

Wykonawca zostanie wprowadzony na teren robót (przekazanie frontu robót), z czego 

zostanie sporządzony pisemny protokół wprowadzenia. Dla przedmiotowego zadania strony 

będą prowadziły Dziennik Budowy. 

3. Prace będą prowadzone w dni robocze w godzinach 8:00-18:00 (prace uciążliwe dla 

mieszkańców wykonywane będą od godziny 10:00 do godziny 16:00). 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie, z winy nieleżącej po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć okres obowiązywania umowy. Wniosek 

wraz z uzasadnieniem o przedłużenie okresu obowiązywania umowy Wykonawca powinien 

złożyć w biurze Spółdzielni, na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem daty 

wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót niezwłocznie 

zawiadomić Zamawiającego o dostrzeżonych, jego zdaniem błędach lub nieścisłościach 

związanych z zakresem, ilością lub technologią wykonywania prac, pod rygorem utraty 

prawa powoływania się na takie nieścisłości w trakcie wykonywania prac. 

 

 

§3. 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy na czas trwania Umowy dostęp do miejsca 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający ma prawo kontrolować Wykonawcę w zakresie prawidłowości realizacji 

przedmiotu Umowy. W razie stwierdzenia przypadków niewłaściwego wykonywania usługi 

Zamawiający sporządzi protokół, w którym szczegółowo wymieni zaistniałe wady. Protokół 

ten stanowić będzie podstawę do: 

2.1 naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

2.2 żądania zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość 

zastrzeżonej kary umownej 



 

 

3. Wykonawca zapewnia, że prace określone w § 1. Umowy będą wykonywane przez 

osoby wykwalifikowane, przeszkolone w zakresie BHP, posiadające uprawnienia wymagane 

do wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy. 

4. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę czynności w sposób zagrażający 

bezpośrednio bezpieczeństwu, zdrowiu mieszkańców lub osób trzecich, bądź w sposób 

wywołujący szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody w mieniu 

Zamawiającego, mieszkańców lub osób trzecich, Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez 

obowiązku wyznaczenia terminu dodatkowego, do zlecenia wykonania stosownych prac 

podmiotom trzecim oraz do żądania od Wykonawcy zwrotu kosztów odszkodowań 

wypłaconych osobom trzecim. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie na 

żądanie Zamawiającego do zaprzestania wykonywania czynności, do czasu ustania stanu 

zagrożenia. W powyższym przypadku oprócz konsekwencji przewidzianych w Umowie, 

Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wykonaniem należących do niego 

obowiązków przez podmiot trzeci. Zamawiający ma prawo potrącić koszty, o których mowa 

powyżej, z należności przypadających Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechania osób, za 

pomocą których wykonuje czynności określone w § 1. Umowy. 

6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki przy pracy osób 

zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wynikającej z decyzji organów 

sanitarnych, porządkowych, bezpieczeństwa (Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Policji, 

Straży Miejskiej, Straży Pożarnej itp.) w odniesieniu do zdarzeń będących następstwem 

działań, zaniechań. lub nienależytej staranności Wykonawcy w związku z wykonywaniem 

czynności określonych w §1. Umowy. W przypadku nałożenia na Zamawiającego 

jakichkolwiek kosztów, opłat, mandatów itp., Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić je w 

pełnej wysokości, w terminie 7 dni od daty wezwania. Zamawiający ma prawo potrącić 

koszty, o których mowa powyżej, z należności przypadających Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone mieszkańcom lub 

osobom trzecim wskutek niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków 

stanowiących przedmiot Umowy. 

9. Wszelkie czynności wynikające z niniejszej Umowy będą wykonywane wyłącznie 

przez osoby, które zostały przeszkolone w zakresie przepisów BHP, odnoszących się do 

przedmiotu Umowy. 

10.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w § 1. Umowy  

zgodnie z bieżącymi zaleceniami Zamawiającego, udzielanymi w trakcie wykonywania 

Umowy. Każdorazowo zalecenia spisywane będą w formie protokołu z wizji lokalnej.  

11.  Jeżeli wykonanie prac wymaga odcięcia dopływu jakichkolwiek mediów (z 

wyłączeniem awarii), Wykonawca jest zobowiązany skutecznie powiadomić o tym fakcie 

przedstawiciela Zamawiającego przed ich odcięciem (co najmniej z 72-godzinnym 

wyprzedzeniem). Zamawiający zobowiązany będzie do poinformowania zainteresowanych 

lokatorów o zamiarze odcięcia dopływu mediów poprzez wywieszenie odpowiedniej 

informacji w miejscach ogólnie dostępnych dla zainteresowanych lokatorów. 

12.  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy własnymi siłami. Na ewentualne 

zatrudnienie podwykonawców musi uzyskać zgodę Zamawiającego wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

13.  Za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawców, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania. 



 

 

14.  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie obowiązywania 

Umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności, którą zobowiązany jest okazywać na każde żądanie 

Zamawiającego na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN. 

 

§4. 

1.  Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

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

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

2.  Należne Wykonawcy wynagrodzenie zgodne jest z ofertą Wykonawcy z dnia 

.................... r., której aktualność, podpisem pod niniejszą umową, Wykonawca  

potwierdza (Załącznik nr 3 do umowy).  

3. Określone w §4 pkt. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia 

ryczałtowego oraz nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia. 

4. Do kwoty umówionego wynagrodzenia netto należy doliczyć podatek od towarów i 

usług VAT. Według oświadczenia Wykonawcy w dniu zawarcia niniejszej umowy 

jest on objęty ...... % stawką podatku VAT.  

5. Rozliczenie prac nastąpi po całkowitym wykonaniu prac remontowych ujętych w 

przyjętym zakresie, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury V AT, której 

podstawę wystawienia będzie stanowił bezusterkowy protokół odbioru robót podpisany 

przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego oraz kierownika robót z ramienia Wykonawcy; 

6. Zamawiający zrealizuje płatność przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury V AT: 

6.1. należne Wykonawcy wynagrodzenie przekazane będzie przelewem na konto 

Wykonawcy na numer wskazany na fakturze;  

6.2. za datę płatności strony przyjmują datę złożenia przez Zamawiającego 

dyspozycji przelewu na rachunek Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie składniki 

związane z wykonaniem przedmiotu Umowy, tj. w szczególności: robociznę oraz materiały i 

części zamienne, a także narzędzia, transport i inny sprzęt specjalistyczny itd., jak również 

koszty związane z dojazdem Wykonawcy i jego pracowników. koszty pracy w godzinach 

nadliczbowych w dni wolne od pracy, transport wewnętrzny i zewnętrzny. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i dostarczenia faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami (kopią protokołu odbioru robót) na niżej 

podany adres: 

 

Wspólnota Mieszkaniowa Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie 

05-800 Pruszków, ul. Sprawiedliwości 4 

 

9.  Strony wyrażają zgodę na potrącanie wzajemnych należności. 

 

§5. 

1.  WYKONA WCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed dniem 

zawarcia umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wynikającej z oferty 

WYKONAWCY tj . ................... zł (słownie: ........................................... . 00/100 zł), zwane 

dalej ,,zabezpieczeniem'·.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 



 

 

3. Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad wynikłych w okresie gwarancji 

załatwiane będą w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po tym czasie, 

Zamawiający może dokonać usunięcia usterek i wad na koszt Wykonawcy. Poniesione 

przez Zamawiającego koszty usunięcia usterek i wad, obciążające Wykonawcę, mogą być 

pokryte z wniesionego przez Wykonawcę Zabezpieczenia.  

4. Określona powyżej kwota zabezpieczenia zostanie potrącona z końcowej faktury 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie na pisemny wniosek Wykonawcy po upływie 

okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i sporządzeniu bezusterkowego protokołu 

pogwarancyjnego. 

 

§6. 

Ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą na podstawie protokołu konieczności  po 

podpisaniu przez Zamawiającego zlecenia na ich wykonanie i sporządzeniu aneksu do 

umowy. 

§7. 

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i wad w wykonywanych robotach lub 

użycia materiałów, których stosowanie może spowodować nieprawidłowe wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia w/w 

nieprawidłowości i wad oraz wymiany użytych przez Wykonawcę materiałów na wolne od 

wad. W takim przypadku Inspektor Nadzoru zgłasza w protokole końcowego/częściowego 

odbioru robót żądanie usunięcia w/w nieprawidłowości lub wad w terminie przez siebie 

wyznaczonym. 

2. W sytuacji określonej w ust. 1, Wykonawcy służy prawo zgłoszenia Zamawiającemu 

na piśmie w terminie 3 dni od daty stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w protokołach 

nieprawidłowości, żądania powołania komisji, której zadaniem będzie ocena zarzutów 

wadliwego wykonania przez niego robót lub zastosowania wadliwych materiałów. Komisję 

powołuje Zamawiający. W jej skład wchodzi rzeczoznawca budowlany specjalizujący się w 

dziedzinie objętej przedmiotem niniejszej umowy. Koszty powołania takiej komisji ponosi 

Wykonawca. O powołaniu komisji, terminie i miejscu planowanych oględzin Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę listem poleconym, co najmniej na 2 dni przed datą oględzin, 

wzywając go do wzięcia udziału w w/w czynnościach. Z czynności oględzin komisji 

sporządza się protokół, w którym wpisuje się stwierdzone wady i zastrzeżenia 

Zamawiającego oraz uwagi Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy, prawidłowo 

powiadomionego, przez w/w czynnościach komisji, nie stanowi przeszkody do ich 

przeprowadzenia. W przypadku wydania opinii potwierdzającej wadliwość wykonanych robót 

lub użycia wadliwych materiałów do ich wykonania Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin do ich usunięcia. 

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę w terminie wad i nieprawidłowości 

stwierdzonych w trybie określonym w ust.2, Zamawiającemu służy prawo do złożenia 

zlecenia innemu podmiotowi usunięcia w/w wad i nieprawidłowości na koszt Wykonawcy i 

prawo rozwiązania z Wykonawcą niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo 

do złożenia zlecenia innemu podmiotowi wykonania czynności opisanych wyżej służy 

Zamawiającemu również w przypadku niezgłoszenia przez Wykonawcę żądania powołania 

komisji w sytuacji określonej w ust. 1, odmowy lub me usunięcia w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego wad i nieprawidłowości w wykonanych robotach. Zamawiający 

zastrzega sobie również prawo dochodzenia odszkodowania z w/w przyczyn.  

 



 

 

 

§8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1 wykonywania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1, zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej, szczególną starannością, posiadanymi uprawnieniami, 

a także w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne, przepisy 

bezpieczeństwa higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,  

1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych.  

1.3 Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, które będą okazywane 

do wglądu na każde życzenie Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej, 

1.4 zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego do częściowego odbioru prac o 

charakterze zanikającym (ulegającym przykryciu), z czego strony spiszą protokół 

odbioru prac ulegających przykryciu,  

1.5 zabezpieczenia terenu prac, przed przystąpieniem do ich wykonywania, aby 

wyeliminować ryzyko wstępu osób nieuprawnionych,  

1.6 utrzymania obiektu i terenu prowadzonych prac w należytym stanie (sprzątanie 

oraz zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieupoważnionych po każdym 

dniu pracy)  

1.7 utrzymywania terenu objętego pracami remontowymi w porządku oraz do 

każdorazowego sprzątania tego terenu po zakończonym dniu prac pod rygorem 

nałożenia kar umownych.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, a w szczególności do: 

2.1. zapewnienia na własny koszt sprawowania nadzoru inwestorskiego,  

2.2. dokonywania odbiorów zgłaszanych prac. 

 

§9. 

1. Osobami uprawnionymi do nadzoru nad prawidłową realizacją Umowy są: 

 1.1. ze strony Zamawiającego: …………………………………………………………… 

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

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

1.2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………….. 

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

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

 

2. Osoby wymienione w ust. I powyżej są uprawnione do przekazywania i 

przyjmowania wszelkich uwag i zaleceń w sprawach związanych z realizacją Umowy, jednak 

nie są uprawnione do zaciągania w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań, w 

tym w szczególności zobowiązań finansowych. 

3. Zmiana osoby uprawnionej do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy nie 

powoduje konieczności sporządzania aneksu. O dokonanej zmianie strony informują się 

wzajemnie w formie pisemnej. 

 

§11. 

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi, względem Zamawiającego, za wady 

fizyczne wykonanego przedmiotu umowy w okresie 24 miesięcy od daty końcowego 

bezusterkowego odbioru robót. 



 

 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie 

terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu. 

3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……… miesięcy 

liczonych od daty końcowego odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się na podstawie udzielonej gwarancji i rękojmi do 

usunięcia wad i usterek w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zawiadomienia go o 

w/w wadach bądź usterkach na piśmie przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i 

rękojmi wad bądź usterek przedmiotu umowy, strony postanawiają co następuje: 

5.1 w przypadku wad bądź usterek nie nadających się do usunięcia, Zamawiający 

może dochodzić obniżenia Wykonawcy wynagrodzenia, odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i estetycznej lub odstąpić od umowy;  

5.2 w przypadku wad bądź usterek nadających się do usunięcia Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do 

wymiany wadliwych materiałów na wolne od wad bądź usterek;  

5.3 wady nie usunięte w wyznaczonym terminie mogą być zlecone do usunięcia 

przez Zamawiającego innemu Wykonawcy, a koszty z tym związane obciążać będą 

Wykonawcę przedmiotu umowy.  

 

§12. 

1. Strony oświadczają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy mogą stosować kary umowne określone w pkt. 2 i 3. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

2.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wysokości 200,00 zł za każdy 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia; 

2.2. za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia; 

2.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, na skutek okoliczności, za które 

nie odpowiada Zamawiający, w wysokości 10,0% całkowitego wynagrodzenia brutto; 

2.4. w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, w wysokości I 0% całościowego wynagrodzenia 

brutto; 

2.5. za pozostawienie nieuprzątniętego i niezabezpieczonego terenu prac po każdym 

dniu roboczym w wysokości 100,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

3.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, na skutek okoliczności, za które 

nie odpowiada Wykonawca, w wysokości 10,0% całościowego wynagrodzenia 

brutto.  

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przypadającego Wykonawcy z tytułu zleconej przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy- usługi, przesyłając Wykonawcy stosowne oświadczenie o potrąceniu najpóźniej w 

dacie zapłaty należności wynikających z rachunku lub faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia 

prac, ani z innych zobowiązań umownych.  

5.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 



 

 

6.  Odstąpienie od umowy nie wyklucza dochodzenia zapłaty kar umownych 

określonych niniejszą umową 

 

 

§13. 

1. Strony oświadczają, że Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej 

umowy w każdym czasie do dnia rozpoczęcia robót, bez podania przyczyny. 

2. Poza przypadkiem określonym w punkcie 1. powyżej oraz przypadkami określonymi 

w przepisach Kodeksu cywilnego i niezależnie od nich Zamawiający ma prawo odstąpić od 

Umowy w terminie do ......................... roku, m.in. w następujących przypadkach:  

2.1. gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych  

z przyczyn leżących po jego stronie o więcej niż 14 (czternaście) dni,  

2.2. gdy co do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie w przedmiocie jego  

upadłości albo postawiony zostanie w stan likwidacji,  

2.3. gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub też nienależycie 

wykonuje swoje zobowiązania umowne, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na 

piśmie do usunięcia nieprawidłowości i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym 

celu przez Zamawiającego dodatkowego terminu,  

2.4. gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób zagrażający bezpośrednio 

bezpieczeństwu, zdrowiu mieszkańców lub osób trzecich, bądź w sposób 

wywołujący szkodę lub zagrażający bezpośrednio powstaniem szkody w mieniu 

Zamawiającego, mieszkańców lub osób trzecich,  

2.5. gdy Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich, po uprzednim  

wezwaniu go na piśmie do podjęcia realizacji robót i bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu,  

2.6. gdy Wykonawca wykonuje czynności w ramach niniejszej Umowy z pomocą  

podwykonawców, co do których nie uzyskał pisemnej zgody Zamawiającego,  

2.7. gdy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego wykonanie Umowy nie 

będzie leżało w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

Umowy - w takim wypadku Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku:  

3.1. przerwania - z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego - 

wykonywania prac na okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, po uprzednim wezwaniu 

Zamawiającego na piśmie do usunięcia przyczyn przerwy w wykonywaniu prac w 

dodatkowym, co najmniej 14-dniowym terminie.  

4.  W każdym przypadku odstąpienie od niniejszej Umowy następuje w drodze 

pisemnego oświadczenia woli, złożonego przez Stronę uprawnioną drugiej Stronie, ze 

skutkiem na dzień jego doręczenia adresatowi. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Stronę zgodnie z 

postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie uporządkuje, opróżni i 

przekaże protokolarnie Zamawiającemu teren realizacji prac objętych niniejszą Umową. W 

protokole przekazania Strony dokonają inwentaryzacji prac zrealizowanych i będących w 

toku na dzień odstąpienia. Protokół przekazania terenu robót stanowić będzie podstawę 

wzajemnych rozliczeń Stron w związku z odstąpieniem od umowy. 

 

§14. 



 

 

1. Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w zakresie, w 

jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy oraz do jej zabezpieczenia finansowego. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest TBS 

“Ostoja” sp. z o.o. 

 

§15. 

1. Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie i odstąpienie, wymagają formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca nie może przenieść żadnych praw wynikających z Umowy na osobę 

trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod adresy 

wskazane w komparycji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 

5. Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie, przy zachowaniu formy 

pisemnej, o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz numerów, telefonów, telefaksów i e-

maili. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo przesłane pod ostatnio wskazany przez 

Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia, uważa się za skutecznie 

doręczone.  

6. Strony dopuszczają wymianę korespondencji poprzez elektroniczną pocztę email, na 

adresy wskazane w komparycji umowy. 

7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

8. Sporne sprawy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

10. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez strony.  

 

 

Integralne załączniki do umowy stanowią:  

1. Wydruk z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub Bazy Przedsiębiorców CEiDG 

Wykonawcy 

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

3. SIWZ „Remont balkonów w budynku przy ul. Sprawiedliwości 4 w Pruszkowie 

4. Oferta Wykonawcy z dnia ................... .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


