
 

 

Załącznik nr 4 

 

Umowa ………………  

zawarta w dniu ………………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

 

Instytutem Archeologii i Etnologii PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Solidarności 105  (REGON 

000325788, NIP 525-000-88-44), , reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………., przy 

kontrasygnacie  

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

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 ………………………….. z siedzibą w ……………, ul. ………………, ……………….., wpisaną 

do …………………………………… pod numerem ………….., NIP ……………, REGON 

…………….., reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. , 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, polegającą na: 

a) demontażu czterech obiektów wybudowanych w technologii kontenerowej oraz wiaty 

metalowej (trzy kontenery połączone ze sobą ścianami bocznym, bez ścian wewnętrznych) 

b) rozbiórce podłóg, demontażu okien i drzwi oraz okratowania ww. kontenerów, 

c) demontażu kotew metalowych i innych podpór ww. kontenerów, 

d) uzupełnieniu ubytków w asfalcie/kostce brukowej powstałych po demontażu kotew i 

innych podpór, 

e) uporządkowaniu i wyrównanie terenu po demontażu oraz wywóz wszelkich nieczystości 

powstałych w trakcie prac. 

2. Prace realizowane będą na terenie nieruchomości będącej w użytkowaniu Zamawiającego, 

położonej w Warszawie, al. Solidarności 105. 

 

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca wykona prace określone w § 1 w terminie ……… od daty zawarcia umowy, nie 

później niż do 22 czerwca 2022 r..  

2. Termin, o których mowa w ust. 1 jest terminem ukończenia wszystkich prac związanych z 

wykonaniem przedmiotu umowy, chyba, ze w toku wykonywanych robót zaistnieje konieczność 

wykonania prac dodatkowych wymagających zmiany terminu. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  



 

 

a) udostępnienie terenu na którym prowadzone będą prace, w terminie 2 dni roboczych od 

zatwierdzenia harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 2 poniżej, 

b) odłączenie instalacji elektrycznej w demontowanych obiektach,  

c) wskazanie pomieszczenia dla potrzeb zaplecza niezbędnego do komfortowego wykonania 

usługi (toaleta, miejsce do spożywania posiłków).  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) przedstawienie harmonogramu robót nie później niż na 2 dni robocze przed przystąpieniem 

do prowadzenia prac, 

b) prowadzenie prac w godzinach określonych w harmonogramie, 

c) przed przystąpieniem do prowadzenia prac, oznaczenie i zabezpieczenie terenu 

prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich i przed wypadkiem, zgodnie z wymogami 

przepisów prawa budowlanego,  

d) zachowanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej przez cały okres wykonywania 

przedmiotu umowy, 

e) wykonanie w wymaganym terminie usługi objętej zamówieniem, zgodnie z przepisami prawa i 

zasadami wiedzy technicznej, 

f) zorganizowane, w miarę możliwości, pracy w sposób umożliwiający użytkownikom 

korzystanie z części parkingu od strony budynku,  

a) utrzymanie porządku, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót,  

b) stosować się do obowiązujących norm technicznych i prawa budowlanego.  

g) informowanie Zamawiającego na piśmie o niezbędności wykonania robót dodatkowych, 

h) niezwłoczne zgłaszanie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w przebiegu realizacji 

robót. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Zamawiającego oraz osób trzecich 

za straty i szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami do pełnej wysokości strat.  

 

§ 4 

Osoby do nadzoru i kontaktu 

 

Zamawiający powołuje osoby nadzorujące:  

a) Panią Grażynę Paruszewską-Wysińską: e-mail: administracja@iaepan.edu.pl,  

tel. 667 333 602, 

b) Pana Zbigniew Narkiewicz: tel.: 606 714 642. 

Wykonawca powołuje jako osobę/ -y do kontaktu: 

a) ………………………… e-mail: …………….. tel.: ………………………. 

b) ………………………… e-mail: …………….. tel.: ……………………….. 

 

§ 5 

Wykonanie umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z użyciem materiałów, urządzeń i 

narzędzi własnych.  

2. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt 

poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699). Na 

potwierdzenie powyższego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument (Karta Przekazania 

Odpadów) potwierdzający odbiór odpadów od Wykonawcy zgodnie z wyżej wskazaną Ustawą. 

3. Na wykonywane prace Wykonawca udziela rękojmi stosownie do treści przepisów kodeksu 

cywilnego. 
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4. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi naruszenie przepisów bhp i/lub p.poż. wezwie 

Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia naruszeń.  

5. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że umowa wykonywana jest niezgodnie z ustaleniami 

i/lub przepisami prawa wezwie Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych naruszeń, wad lub 

usterek w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania. 

6. Zamawiający uprawniony jest do zlecenia usunięcia wad lub usterek innemu podmiotowi, bez 

utraty praw wynikających z tytułu rękojmi, na koszt Wykonawcy niezależnie od obciążenia 

Wykonawcy karami umownymi.  

7. W przypadku nienależytego wykonania umowy, po upływie terminów ustalonych na usunięcie 

naruszeń, wad, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający zleci ich realizację innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy bez utraty 

ewentualnych praw wynikających z rękojmi.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie  

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Ofercie z 

dnia ……………… r. stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, tj. brutto:     …………………..zł 

(słownie: ………………..), na którą składa się:  

cena usługi brutto: ………………. zł pomniejszona o wartość złomu pozyskanego w trakcie 

demontażu w kwocie brutto: …….. zł (słownie: ………………..).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera podatek VAT* w należnej wysokości oraz 

wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością.  

3. Podstawę wystawienia faktury stanowi Protokół odbioru potwierdzający wykonanie usługi bez 

zastrzeżeń 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo 

wystawionej faktury vat. Jako dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w sytuacji, gdy:  

a) Wykonawca przerwał realizację usługi objętej umową, pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych – w terminie 3 dni od 

upływu 3-go dnia roboczego,  

b) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego 

– w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości,  

c) Wykonawca naruszył zasady BHP i/lub p.poż. stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w 

terminie 3 dni od powzięcia wiadomości.  

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:  



 

 

a) w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 6 ust 1 w przypadku odstąpienia 

przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

niewykonania umowy.  

b) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 6 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w realizacji umowy.  

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

usunięciu wad i usterek. 

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość szkody przekroczy wartość 

przewidzianych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy po 

uprzednim przekazaniu Wykonawcy noty obciążeniowej.  

 

§ 9 

Zmiana adresu siedziby 

 

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie rękojmi Strony są zobowiązane do wzajemnego 

informowania się na piśmie o każdej zmianie adresu, siedziby oraz numerów telefonu lub adresu 

mailowego. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem 

poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną. 

2. Informacja o zmianie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej jest wiążąca dla drugiej Strony z 

dniem jej otrzymania i nie wymaga zmiany Umowy. 

 

§ 10 

Obowiązek informacyjny 

 

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego RODO, wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w celu zawarcia 

niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Pozostałe postanowienia umowy 

1. Wykonawca nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób 
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich 
bez pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z 
wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki. 

3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję, wszelkie zawiadomienia i dokumenty, jakie mają 
zostać udzielone przez którąkolwiek Stronę drugiej Stronie na podstawie niniejszej Umowy, 
zostaną udzielone na piśmie i doręczone osobiście, pocztą poleconą lub pocztą kurierską na 
adres tej Strony oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:  

1) Zamawiającego: 

[…]; 



 

 

e-mail: […]. 

2) Wykonawcy: 

[…]; 

e-mail: […]. 

4. Obowiązkiem każdej ze Stron jest potwierdzenie otrzymania korespondencji, o której mowa 
powyżej. 

5. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 1 uznaje się za skuteczne pod 
ostatnio znanym adresem – po dwukrotnym awizowaniu, bądź w razie odmowy odbioru 
przesyłki. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. z Dz. U z 2020, poz. 1333).  

2. Ewentualne spory wynikające z wykonania umowy strony będą starały się rozstrzygnąć 

polubownie w terminie 3 dni roboczych.  

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie, stronom przysługuje prawo skierowania 

sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.  

4. Nagłówki umieszczone w tekście Umowy, mają charakter informacyjny i nie mają wpływu na 

interpretacje Umowy. 

5. Integralną cześć Umowy stanowią załączniki 

1) Oferta Wykonawcy; 

2) Protokół odbioru - wzór 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej strony 

 

 

 

.  

 

 

____________________________ 

Zamawiający 

____________________________ 

Wykonawca 

 

 

 

Załączniki 

1. Oferta Wykonawcy – 1 egz. 

2. Protokół odbioru robót - wzór 


