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UMOWA NR: REAL/02/02/2012 
 
W dniu ............... w Warszawie pomiędzy : 
 
Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski, 
00-467 Warszawa ul.Jazdów 2  NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pod nr RIK 15/92 reprezentowanym 
przez : 
1. Joanne Szwajcowską  - Dyrektora  
2. Jolantę Polańską – Główną Księgową 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
a  
 
....................... 
reprezentowaną przez : 
.............................. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą", 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Malowanie 
powierzchni galeryjnych w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski 
2. Przedmiot umowy obejmuje następujący zakres robót: Malowanie przestrzeni galeryjnych 
(ścian, sufitów i posadzek) farbą emulsyjną w ilości ok. 12000 m², cyklicznie (do kolejnych 
wystaw) 
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach  
od ......marca 2012 do .......marca 2014  
zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót specyfikacją techniczną wykonania 
dostarczaną kaŜdorazowo przed kolejnymi odsłonami wystaw oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŜeniem oferty zapoznał się ze wszystkimi warunkami 
lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi placu budowy i uwzględnił je w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

§2 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany osobiście przez Wykonawcę i przy pomocy sprzętu, 
który dostarczy Wykonawca. 
Wszystkie materiały budowlane dostarczy Zamawiający. 
 

§3 
Zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego, w 
przypadku, gdy Wykonawca w ofercie wskazał jaką część robót będzie wykonywał 
podwykonawca. 
Stosownie do art. 647¹ § 2 KC Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę z 
podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
określonych w umowie lub w projekcie. 
JeŜeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie zgłosi na 
piśmie sprzeciwu lub zastrzeŜeń uwaŜa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
Zamawiający moŜe uzaleŜnić wyraŜenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od 
dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z Podwykonawcą oraz w niniejszej 
umowie. 
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§4 
Strony ustalają następujące terminy realizacji: 
- rozpoczęcie robót: ...........03.2012r 
- zakończenie robót: ..........03.2014r. 

 
§5 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1. Wprowadzenie na plac budowy na podstawie protokołu przekazania. 
2. Wskazanie terenu pod zaplecze budowy. 
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
4. Odebranie wykonanych robót zrealizowanych zgodnie z umową. 
5. Zapłata umówionego wynagrodzenia. 
6. Dostarczenie w moŜliwie najkrótszym terminie potrzebnych materiałów do wykonania 
prac. 

§6 
 Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
1. Wykonanie przedmiotu określonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi 
normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 
2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpoŜarowych oraz 
wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia. 
3. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzór nad personelem 
w zakresie porządku i dyscypliny. 
4. Informowanie inspektora nadzoru o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość robót oraz opóźnienie terminu zakończenia przedmiotu umowy. 
5. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na 
placu budowy w związku z prowadzonymi robotami. 
 

§7 
1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy Inspektorami nadzoru 
z ramienia Zamawiającego będzie:    branŜa budowlana : Piotr Kowalski 
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji inspektora 
nadzoru, dotyczących prawidłowości wykonywania przedmiotu zamówienia. 
 

§8 
1. Ustala się wynagrodzenie  ryczałtowe  Wykonawcy  zgodnie  z  ceną  ofertową w 
wysokości ................. zł brutto 
(słownie: ................................ złotych) 
w tym: 
wynagrodzenie netto ................... zł 
podatek VAT 23%:    ..................... zł 
2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych 
wystawianych z kolejne zakończone fragmenty robót kaŜdej wystawy oraz faktury końcowej. 
3. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie ksiąŜka obmiarów oraz protokół 
odbioru przejściowego podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję Odbioru powołaną 
przez Zamawiającego. 
4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 
bezusterkowy podpisany przez inspektora nadzoru i Komisję Odbioru powołaną przez 
Zamawiającego. 
5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy naleŜność wynikającą z wystawionych faktur w terminie 
30 dni od daty otrzymania faktury. 
W przypadku ewentualnych robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się 
konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca 
zobowiązany jest kaŜdorazowo do ich wykonania. Uzgadnianie między stronami 
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wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, a takŜe pomniejszanie 
wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać się będzie na podstawie 
negocjacji stron, lecz nie będzie większe niŜ ustalone w oparciu o czynniki cenotwórcze 
podane poniŜej: 
R-g = ..........zł/godz 
Kp(R+S)= .......... % 
Kz(odM)= .............% 
Z(odS+R+Kp)= ........% 
 

§9 
Zamawiającemu w trakcie trwania umowy przysługuje prawo zmniejszenia zakresu robót 
(umowne prawo odstąpienia od części umowy) i pomniejszenia wynagrodzenia o kwotę 
wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5. W takich wypadkach Wykonawcy nie 
przysługują kary umowne określone w § 13 niniejszej umowy oraz stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 14, ust. 4 umowy i § 15 ust. 4 umowy. 
 

§10 
1. Odbiór końcowy poszczególnej części przedmiotu umowy przeprowadzony zostanie w 
ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru  
2. Za dzień zakończenia robót, strony uznawać będą dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 
jeŜeli w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie. Za 
wady uniemoŜliwiające uŜytkowanie uznaje się w szczególności wykonanie jakichkolwiek 
części robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych lub jakimikolwiek postanowieniami umowy, których naprawienie 
trwałoby dłuŜej niŜ 3 dni i wymagałoby: wykonywania robót wewnątrz pomieszczeń lub 
wykonywania robót na zewnątrz pomieszczeń powodujących powstawanie pyłów, hałasu lub 
innych emisji przenikających do wnętrza pomieszczeń sąsiednich. 
Stwierdzenie wad w trakcie odbioru uznane będzie za niewykonanie przedmiotu umowy w 
terminie mimo zgłoszenia gotowości do odbioru w terminie, o którym mowa w § 4. 
3. Odbioru dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego. 
 

§11 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji 
wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki 
(ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 2 dni od otrzymania zgłoszenia. 
3. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający moŜe 
naliczyć karę umowną zgodnie z § 12 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

 
§12 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 
   1) Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 dla poszczególnej części przedmiotu umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia. 
   2) Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rękojmi i gwarancji 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w §8 ust. l dla poszczególnej części 
przedmiotu umowy za kaŜdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad. 
     3) Odstąpienie od całości lub niewykonanej części umowy z przyczyn zaleŜnych od 
     Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 
   4) Nieusunięcie wad niezaliczonych do wad uniemoŜliwiających uŜytkowanie w terminie 3 
dni od ich wskazania przez Komisję Odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
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określonego w § 8 ust. 1. dla poszczególnej części przedmiotu umowy za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
   2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 
 
 

§13 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przez cały 
okres obowiązywania umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 
2) chociaŜby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
5) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłuŜej niŜ 
14 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeŜeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania 
w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, Ŝe wobec zaistnienia nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać wskazane przyczyny odstąpienia. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciąŜają obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień 
odstąpienia od umowy, 
     2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeŜeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 
5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 
5. Strony przyjmują, Ŝe przyczyny odstąpienia wymienione w § 13 ust. 1  pkt. 2, 3, 4, 5 są 
zaleŜne od Wykonawcy i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 
 

§14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących 
integralną części umowy dla swojej waŜności wymagają formy pisemnej. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i 
prawa zamówień publicznych. 
3. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony zgodnie 
poddają właściwemu Sądowi w Warszawie. 



 5 

 
§15 

Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po l egzemplarzu dla 
kaŜdej ze stron. 
 
 
Zamawiający                                                                               Wykonawca 
 


