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Projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ nr: 5/R-O/II/2022. 

 
 

UMOWA Nr ……./……../……. 
 

zawarta w Malborku w dniu …………2022 roku pomiędzy: 
 

Elewarr Sp. z o.o., Aleja Wincentego Witosa 31, 00-710 Warszawa, Oddział Spółki  

w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000102377, NIP: 526-030-02-79, REGON: 011074010 o kapitale 

zakładowym: 143.010.500,00 zł. 
 

Adres do korespondencji: 

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 
 

w imieniu i na rzecz, której działają na podstawie pełnomocnictwa: 
 

1. Hubert Grzegorczyk - Dyrektor Oddziału 

2. Magdalena Kacperczak - Księgowy Oddziału 
 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
 

a  
 

Firmą: ………………………………………………………….………………………………………. 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: …………., 

prowadzonym przez SĄD  ………………, ………  WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO, posiadającą numer NIP: …………….i numer: …………………., 

REGON: ……………………….. 
 

Adres do korespondencji: 

………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

………………………………………………. 

zwanym dalej  „Wykonawcą”, 
 

dalej zwani także „Stronami” lub „Stroną” 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w remontowego obejmującego 

kompleksowe wykonanie remontu zadaszenia - wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników 

metalowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty  

i wykonaniem malowania w Elewatorze Orneta. 
   

 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujący zakres robót: 
 

1) Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie przygotowania podłoża pokrycia 

dachowego wiaty (beton korytkowy - płaski) będącej przedmiotem zamówienia, w tym: 

 - Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia, popy asfaltowej / papy 

 termozgrzewalnej na tzw. betonach korytkowych stanowiących zadaszenie wiaty, tzw. 

 szlichty z betonów korytkowych. 
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 - Uzupełnienie uszkodzonych płyt betonowy – poszczególnych betonów korytkowych 

 stanowiących zadaszenie wiaty.  

 - Wykonanie zabezpieczenia widocznych ubytków w betonach korytkowych od 

 spodniej strony zadaszenia. 

 - Pokrycie spodniej strony zadaszenia – betonów korytkowych zaprawą klejową wraz  

 z wykonaniem porycia siatką elewacyjną, 

2) Wykonanie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym podłożu zadaszenia tj. na 

wyremontowanych i zagruntowanych betonach korytkowych poprzez położenie papy 

termozgrzewalnej. 

3) Wykonanie wymiany skorodowanego orynnowania i rur spustowych wiaty. 

4) Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

wiaty i wykonaniem malowania. 
  

1.1  Lokalizacja przedmiotowego zamówienia: Elewator Orneta, 

 -  Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowane są na działce nr 145  

 obręb Orneta, w obrębie Elewatora Orneta  

 -  adres: 11-130 Orneta ul. Dworcowa 25. 
 

1.2  Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia na rzecz 

Zamawiającego, zgodnie zakresem przedmiotowym zamówienia, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………. r. (złożoną w przetargu ofertowym na realizację 

przedmiotu zamówienia), która jest załącznikami do niniejszej umowy oraz w oparciu  

o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nr: 5/R-O/II/2022 r., które to 

dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią tym samym jej integralną 

część. 
 

2.  Zakres przedmiotowy zamówienia  
 

2.1  Kompleksowy zakup, dostarczenie, materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, 

z uwzględnieniem opisu technicznego wskazanego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 

a) Dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, łącznie z transportem oraz 

ewentualnymi    opłatami celno-granicznymi. 

b) Koszt transportu przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia jest 

przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy. 
 

2.2 Wykonanie prac przygotowawczych w następującym zakresie: 
 

2.2.1 Wykonanie prac przygotowawczych w zakresie przygotowania podłoża pokrycia 

dachowego wiaty (beton korytkowy - płaski) będącej przedmiotem zamówienia,  

w tym: 

a) Demontaż i utylizacja istniejącego pokrycia – popy asfaltowej / papy 

termozgrzewalnej na tzw. betonach korytkowych stanowiących zadaszenie wiaty, 

w tym: 

-  zerwanie tzw. szlichty wraz z pozostałością papy z pokrycia dachowego 

stanowiącego beton korytkowy; 

b) utylizacja zdemontowanej papy jest przedmiotem zamówienia i leży po stronie 

Wykonawcy; 

c) wywiezienie gruzu, powstałego przy realizacji prac przygotowawczych, jego 

wywiezienie i utylizacja są przedmiotem zamówienia i leżą po stronie Wykonawcy. 
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2.2.2 Uzupełnienie (tzw. przecierka) płyt betonowy – poszczególnych betonów korytkowych 

stanowiących zadaszenie wiaty, w tym: zabezpieczenie widocznych ubytków, 

widocznego zbrojenia betonów korytkowych, oczyszczenie. 
 

2.2.3 Położenie warstwy wyrównawczej – klejowej po wykonaniu uzupełnień betonów 

korytkowych stanowiących zadaszenie wiaty. 
 

2.2.4 Wykonanie warstwy zabezpieczającej (gruntowanie - asfaltowym roztworem 

gruntującym) całej połaci dachowej wiaty; 
 

2.2.5 Wykonanie zabezpieczenia widocznych ubytków w betonach korytkowych od 

spodniej strony zadaszenia, w tym zabezpieczenie widocznego zbrojenia betonów 

korytkowych farbami antykorozyjnymi wraz z wykonaniem wymaganego 

oczyszczenia z korozji); 
 

a) Pokrycie spodniej strony zadaszenia – betonów korytkowych zaprawą klejową 

(zaprawą naprawczą) wraz z wykonaniem porycia siatką elewacyjną, 
 

2.3 Wykonanie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym podłożu zadaszenia tj. na 

całej wyremontowanej i zagruntowanych połaci dachowej / betonach korytkowych, 

poprzez położenie papy termozgrzewalnej. 

- pokrycie połaci dachowej wiaty należy wykonać przy użyciu papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej o grubości: 4,5 – 5 cm. 
 

2.4. Wykonanie wymiany skorodowanego orynnowania i rur spustowych wiaty, w tym 

-  demontaż skorodowanych elementów orynnowania / nie nadających się do dalszego 

użytkowania; 

- demontaż pasa nadrynnowego i pasa podrynnowego; 

- montaż nowego orynnowania i rur spustowych; 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich po obwodzie połaci dachowej wiaty. 
  

2.5 Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

wiaty i wykonaniem malowania, w tym: 

- uzupełnienie stężeń pionowych w konstrukcji metalowej wiaty. 

- wykonanie oczyszczenia konstrukcji metalowej wiaty; 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- pokrycie – malowanie całej konstrukcji wiaty powłokami malarskimi. 
 

2.6 Utylizacja wszystkich odpadów powstałych z wykonania prac będących przedmiotem 

zamówienia; 
 

2.7 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem 

zamówienia. 
 

3. Opis techniczny przedmiotu zamówienia. 
 

3.1 Parametry techniczne wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych.  
a) budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy; 
b)  fundament – stopy fundamentowe pod konstrukcję słupów; 
c)  dach dźwigary stalowe, kratowe; 
d) stropodach wykonany z płyt (betonu) drobnowymiarowych korytkowych; 
e) pokrycie dachu – papa asfaltowa; 
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f) obróbki blacharskie – z blachy ocynkowanej, w tym rynny i rury spustowe; 
 

g) wymiarowanie wiaty: 
 

-  długość wiaty: 15,30 m 
-  długość połaci dachowej: 15,30 m / szerokość połaci dachowej: 6,50 m 
-  powierzchna połaci dachowej: ≈ 99,45 m 
 
h) Konstrukcję nośną stanowią wiaty stanowią dwa rzędy słupów stalowych 

wzmocnionych wzmocnione stężeniami pionowymi, w tym: 
-  po każdej stronie konstrukcji wiaty: 6 sztuk słupów (słupy stalowe dwugałęziowe 

spawane z 2 ceowników 14/12 cm); 
 

Zastrzeżenie: podanie przez Zamawiającego wymiarowania w punkcie powyżej,  
nie zwalnia Wykonawcy z uwzględnienia wymiarowania zawartego w ofercie 
Wykonawcy i kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

 
3.2 Wymagania materiałowe: 

-  pokrycie połaci dachowej wiaty należy wykonać przy użyciu papy termozgrzewalnej 
modyfikowanej o  grubości: 4,5 – 5 cm. 

 

4.  Zakres prac dla Wykonawcy  
 

4.1 Zakup kompleksowy i dostarczenie materiałów niezbędnych do kompleksowego 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2.1 niniejszej umowy. 

4.2 Wykonanie wszystkich prac w zakresie wykonania prac przygotowawczych wskazanych 

w § 1 ust. 2 pkt. 2.2 niniejszej umowy. 

4.3 Wykonanie wszystkich prac w zakresie nowego pokrycia dachowego na przygotowanym 

podłożu zadaszenia tj. na całej wyremontowanej i zagruntowanych połaci dachowej 

- betonach korytkowych, poprzez położenie papy termozgrzewalnej, wskazanych  

w § 1 ust. 2 pkt. 2.3 niniejszej umowy. 

4.4 Wykonanie wymiany skorodowanego orynnowania i rur spustowych wiaty, wskazanego 

w punkcie wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 2.4 niniejszej umowy. 

4.5 Wykonanie prac remontowych w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji 

wiaty i wykonaniem malowania, wskazanych w punkcie wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 2.5 

niniejszej umowy. 

4.7 Uporządkowanie terenu, na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem 

zamówienia. 

4.8 Wymaganym jest, aby zakres prac objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca 

wykonał przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i czynności niezbędnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

4.9 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczną pracę oraz zobowiąże się  

w umowie do przestrzegania przepisów bhp, w tym przepisów w zakresie wykonania 

prac na wysokości przy zachowaniu obowiązujących przepisów ppoż. obowiązujących w 

Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o. /z przepisami bhp i ppoż. obowiązujących w 

Elewatorze Orneta ELEWARR Sp. z o.o., Wykonawca zostanie zapoznany przed 

rozpoczęciem prac/. 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w tym punkcie uzupełniają treść § 1 ust. 2 niniejszej umowy 

- zakres przedmiotowy zamówienia. 
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5.  Zakres wymagań dla Wykonawcy 
 

5.1 Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały spełniały parametry techniczne i 

standardy jakościowe:  

a) były fabrycznie nowe,  

b) wolne od wszelkich wad i uszkodzeń,  

c) bez wcześniejszej eksploatacji. 

d) oferowane materiały muszą spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez 

prawo polskie, posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na 

terytorium Polski oraz osiadać deklarację zgodności CE. 
 

5.2 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - od daty odbioru, w 

następującym zakresie: 

a) minimum 3 lata na wykonany przedmiot zamówienia; 

b) w trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia 

wad i usterek stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia.  
 

5.3 Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia uwzględniając wymogi 

BHP, wymogi bezpieczeństwa prac na wysokości oraz wymogi Instrukcji 

Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązujące w Elewatorze Orneta / ELEWARR 

O/Malbork. 

 

6. Zakres wymagań dla Zamawiającego 

6.1  Przekazanie terenu pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie do siedmiu dni od 

dnia podpisania Umowy. 

6.2 Udostępnienie Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnym w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

6.3 Udostępnienie pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

6.4 Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą. 

 

§ 2. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy oraz prac i czynności 

 objętych niniejszą umową z użyciem własnych zasobów, materiałów, maszyn oraz 

 narzędzi.  

2. Wykonawca zapewnia, że sposób wykonania prac oraz zastosowane materiały spełniają 

 wymagania technologiczne przewidziane dla robót montażowych będących przedmiotem 

 niniejszego zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

 niniejszej umowy, posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia  

 i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP). 

4. W miejscu i czasie wykonywania robót, za przestrzeganie przez pracowników przepisów 

 BHP i P-POŻ pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zamówienia jest zobowiązany do wykonania niezbędnego zabezpieczenia 

prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, 

 doświadczenie oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy.  
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6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie przepisami 

 mającymi związek z przedmiotem umowy, zgodnie z wymaganiami technicznymi 

 przedstawionymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, 

 wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, 

 obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i standardami, na realizację 

 przedmiotowego zamówienia oraz z należytą  starannością. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie i rozliczenie odpadów powstałych 

 podczas prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 prawa w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu aprobat 

 technicznych i atestów na dostarczone, i użyte do wykonania przedmiotu umowy 

 materiały. 

9. Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej 

działalności z wymogami Zamawiającego.  

10. Wykonawca może w wykonywaniu przedmiotu umowy posłużyć się podmiotem trzecim 

wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności wraz z podaniem informacji o zakresie prac podwykonawcy oraz 

przysługującym mu wynagrodzeniu, a w szczególności obowiązują następujące zasady:  

a) w takim wypadku Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy. 

b) postanowienia umowy, a w szczególności obowiązki Wykonawcy odnoszą się także 

do podwykonawcy i pracowników podwykonawcy. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczeń od  podwykonawcy/ów, 

że wszelkie płatności na ich rzecz są dokonywane terminowo, a należne płatności 

zostały zapłacone. 

d) do czasu przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie wyżej,  Zamawiający 

ma prawo wstrzymać się z płatnością wynagrodzenia; w takim  przypadku 

wstrzymane wynagrodzenie nie jest wymagalne, a Zamawiający nie pozostaje  

w opóźnieniu z zapłatą. 

e) w umowach z podwykonawcą Wykonawca zapewni, aby suma wynagrodzeń ustalona 

w tych umowach za zakres prac wykonywanych przez podwykonawców nie 

przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres prac w niniejszej umowie. 

f) podwykonawca, nie może zawierać umów z dalszymi podwykonawcami. 

11. Z ważnych przyczyn, w szczególności wykonywania prac w sposób nienależyty, 

zagrożenia dotrzymania terminów umownych lub ich przekroczenia, Zamawiający może 

ograniczyć zakres prac i zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, co nie będzie ograniczać prawa do nałożenia kar umownych lub roszczeń 

odszkodowawczych. Przepisu art. 480 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się. 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 5 

niniejszej umowy - Zakres wymagania dla Wykonawcy. 
 

 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość poboru energii elektrycznej ze 

wskazanych przez Zamawiającego punktów w ilości niezbędnej do wykonania 

przedmiotu umowy. 
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2. Terminowe regulowanie zobowiązań finansowych w stosunku do Wykonawcy. 
 

Obowiązki Wykonawcy ujęte w niniejszym postanowieniu uzupełniają treść § 1 ust. 6 

niniejszej umowy - Zakres wymagań dla Zamawiającego. 

 

 

§ 4. 

Termin i miejsce wykonania umowy 
 

1. Miejscem wykonywania przedmiotu Umowy jest magazyn zbożowy w Ornecie,  

ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta. 
 

2. Ustala się, że termin wykonania przedmiotu umowy upływa z dniem 24.06.2022 r. 
 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do żądania przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2 

z powodu: 

a)  wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było 

przewidzieć, 

b)  wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie  

z ustaloną technologią, 

c)   przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

4. Żądanie, o którym mowa w ust.3, wymaga wskazania i uzasadnienia jednej z przyczyn 

określonych w ust. 3 oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający 

w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania złoży Wykonawcy oświadczenie  

w zakresie przyjęcia lub odrzucenia żądania i wyznaczy Wykonawcy nowy termin 

wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wymaga formy pisemnej tj. aneksu do 

umowy. 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy 
 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru przedmiotu umowy w ciągu  

siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia zgłoszenia wykonania umowy przez 

Wykonawcę.  

2.  Odbiór wykonania umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru końcowego 

podpisanym przez obie Strony.  

3.  Strony nie przewidują częściowego odbioru robót. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o gotowości do odbioru, 

który powinien być odebrany przez Zamawiającego po uprzednim przeprowadzeniu 

przewidzianych oględzin, kontroli i sprawdzeń. 

Wyjątek stanowi sytuacja, o której mowa w ust. 7, i w takich okolicznościach roboty nie 

są odbierane.  

5. Protokół końcowy będzie sporządzany przez Wykonawcę, sprawdzony i podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy 

6. Datą odbioru robót jest data zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołu  

końcowego odbioru, bez uwag. 

7. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego robót będzie w szczególności: 

a) zakończenie przez Wykonawcę przedmiotu umowy bez uwag, 
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b) przedłożenie przez Wykonawcę kopi certyfikatów i atestów związanych  

z materiałami wykorzystanymi do wykonania przedmiotu umowy (jeśli są takie 

wymagane), 

c) uporządkowanie przez Wykonawcę terenu prac, 

8. Nieodebranie przez Zamawiającego wykonanych i zgłoszonych prac, winno być 

uzasadnione poprzez określenie rodzaju zastrzeżeń, wad czy wskazówek. Odmowa 

odbioru z powodu niewłaściwego wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

zobowiązuje Wykonawcę do bezzwłocznego usunięcia wady na swój koszt, nie później 

niż w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W razie nieusunięcia wad w terminie, 

Zamawiający jest uprawniony do ich usunięcia we własnym zakresie lub za 

pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 

bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego w tym celu terminu. 

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag upoważnia Wykonawcę do 

wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. W przypadku istnienia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później niż w ciągu dwóch dni 

roboczych, ich usunięcia i zgłoszenia wykonania prac Zamawiającemu. Ust. 1, 2 i 3, 

stosuje się odpowiednio. 

 

§ 6. 

Wynagrodzenie 
 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ……………. zł (słownie: ………………..……………) netto 

powiększonej o podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………….. zł (słownie: 

…………………………………………….). Łączna kwota wynagrodzenia brutto wynosi 

……………………………… zł (słownie: ………………………………………………………). 
 

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia podatek od towarów  

i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe 

zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub 

nastąpi zaniechanie jego poboru, albo jego stawka ulegnie zmniejszeniu wypłacone 

wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone. 
 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, stanowi całość wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonania wszelkich obowiązków umownych, w tym kosztów 

materiałów zużytych do wykonania prac. 
 

4. Należność za wykonanie przedmiotu wpłaci Wykonawcy na rachunek bankowy  

o numerze: ………………………….. w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
  

5. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu wszystkich prac objętych 

niniejszą Umową i po protokolarnym, bezusterkowym ich odbiorze przez Zamawiającego. 
 

6. Strony umowy ustaliły wysokość odsetek za zwłokę od niezapłaconej kwoty za każdy 

dzień zwłoki ze strony Zamawiającego równą wartości ustawowej odsetek za opóźnienie 

w transakcjach handlowych. 
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§ 7. 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy 

Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy w taki sposób, że nie jest możliwe, żeby 

wykonał umowę w terminie lub gdy wykonuje umowę sprzecznie z jej postanowieniami lub 

warunkami technicznymi, w tym: 

a) niedotrzymania terminów realizacji, 

b) istotnego opóźnienia Wykonawcy w realizacji zamówienia,  

c) wykonania przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, 

d) zatrudnienia podwykonawcy bez zgody Zamawiającego,  

po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego 

Wykonawcy na piśmie dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń. 

2. Prawo odstąpienia może być przez Zamawiającego wykonywane do dnia 24.09.2022 r. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w innych wypadkach, o których mowa w Kodeksie 

Cywilnym. 

 

§ 8 

Kary umowne 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zlecającemu karę umowną:  

a)  za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 

10% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy, 

b)  za opóźnienie w wykonaniu całego przedmiotu Umowy – w wysokości 0,2% kwoty 

brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

licząc od terminu wykonania umowy określonego w § 4 ust. 2,  

c)  za opóźnienie w usunięciu wady zgłoszonej przy odbiorze a także w okresie 

gwarancji – w wysokości 0,2% kwoty brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 

Umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcia wady.  

2. Kwota kary umownej wskazanej w ust. 1 lit. b) i c), będzie rozliczona przy fakturze 

końcowej poprzez jej potrącenie z należności Wykonawcy wynikającej z faktury.  

3. Stosowanie kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość kar 

umownych. 

 

§ 9 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wszelkie prace wykonane w ramach 

Umowy liczonej od daty bezusterkowego odbioru wykonanych prac będących 

przedmiotem Umowy, zgodnie z zakresem gwarancji wskazanymi w § 1 ust. 5, pkt. 

5.2 niniejszej umowy. 

2. W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji jakichkolwiek wad lub usterek w 

przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w czasie 2. dni 

roboczych od zgłoszenia wad lub usterek. 

3. Wystąpienie wad lub usterek Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od ich ujawnienia. 
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionej wady w terminie określonym wyżej, wówczas 

Zamawiający może ją usunąć przy pomocy osób trzecich, a wszelkimi kosztami obciążyć 

Wykonawcę oraz nałożyć karę umowną określoną w § 8 ust. 1 lit. c), za nieterminowe 

usunięcie wad lub usterek. 

5. Zgłoszenie wad lub usterek może być dokonane w formie telefonicznej na numer telefonu 

Wykonawcy wskazany w § 12 ust. 2 umowy lub pisemnie wysłany pocztą na wskazany  

w § 12 ust. 2 adres Wykonawcy. 

6. W razie dokonania znaczącej naprawy lub wymiany na nowy przedmiotu umowy lub jego 

części, okres gwarancji określony w ust. 1, biegnie na nowo – odpowiednio dla całości lub 

części przedmiotu umowy. 

7. W ramach gwarancji i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także wykonać przeglądy okresowe w zakresie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami technicznymi (tj. zgodnie z kartami 

gwarancyjnymi) w zakresie przedmiotu zamówienia - z zastrzeżeniem, że jeden przegląd 

powinien przypadać w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. Niewykonanie przez 

Wykonawcę obowiązkowego przeglądu okresowego nie pozbawia Zamawiającego 

uprawnień z tytułu gwarancji. Koszty wykonania przeglądu w okresie gwarancji leży po 

stronie Wykonawcy.  

8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie wydłużona na cały czas trwania 

gwarancji. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie oraz przez ewentualnych 

podwykonawców działalność gospodarczą w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej 

umowy ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej wynosi: …………… PLN.  

 Kserokopia potwierdzenia posiadania polisy OC z dnia …………….. r., (okres 

ubezpieczenia: od ………do ……………….), nr polisy: …………………………………..,  

ubezpieczenia stanowi Załącznik  do niniejszej umowy.  

 

2. W przypadku wygaśnięcia polisy, o której mowa ust. powyżej, Wykonawca zobowiązany 

jest do natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę 

ubezpieczenia odpowiadającym co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy. 

Kserokopię aktualnej polisy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  

w terminie 14 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia poprzedniej polisy. 

 

§ 11 

Poufność 
 

1. Strony ustalają, że wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej umowie, w tym 

szczegóły finansowe są poufne i będą stanowiły tajemnicę dla osób trzecich. 

2. Informacje poufne mogą być udostępnione jedynie pracownikom bądź 

współpracownikom Stron, którym dostęp do tych informacji jest niezbędny w celu 

prawidłowego wykonania umowy i którzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności. 

Strony podejmują wszelkie możliwe kroki, aby informacje poufne nie były udostępniane 

osobom trzecim, zarówno przez pracowników Stron jak i ich współpracowników  

z naruszeniem warunków niniejszej Umowy.  
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3. Strony zobowiązane są do wykorzystania informacji poufnych, które pozyskały w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy tylko w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji 

jej przedmiotu.  

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych obowiązuje przez okres 10 lat 

od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2019.118 ze zmianami). 
 

2. Wszelkie zawiadomienia lub inne informacje będą dokonywane na piśmie i doręczane 

osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru.  

 
3. Na potrzeby wymiany korespondencji Strony podają następujące dane kontaktowe:  

 

3.1 Zamawiającego:  

 

1) Siedziba Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku 

 Elewarr Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork 

 tel. (55) 272 10 33;  fax. (55) 272 10 73;  

     adres e-mail: malbork@elewarr.com.pl 

 

2) Elewator Orneta – ul. Dworcowa 25, 11-130 Orneta 

     tel. 55 242 242-11-31;  

 adres e-mail:   orneta@elewarr.com.pl 

 

3.2 Wykonawcy: adres: ……………………………………………………., …… - ….. 

…………………, ……………………, tel. ……………… 

 

3.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu są:   

a) ze strony Zamawiającego:  

 - Kierownik Elewatora Orneta tel. 609 587 470 

     - Inspektor nadzoru inwestorskiego: …………………………………. 

b) ze strony Wykonawcy: 

 …………………………………………………... tel. ……………………  
  

4. W przypadku udostępnienia przez Wykonawcę danych osób jemu podległych, oświadcza 

on, że poinformuje te osoby o fakcie udostępnienia ich danych osobowych 

Zamawiającemu oraz zakresie w jakim zostały one udostępnione. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego w stosunku do osób jemu podległych, których dane udostępni 

Zamawiającemu, poprzez przekazanie tym osobom treści obowiązku informacyjnego. 

Treść obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

mailto:malbork@elewarr.com.pl
mailto:orneta@elewarr.com.pl
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6. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. 

7. Wszelkie spory na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego Sąd powszechny. 

8. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie  

w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności. 

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej ani w żaden inny sposób powierzyć wykonanie niniejszej umowy. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                             WYKONAWCA                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: Zbigniew Orwat  


