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UMOWA RAMOWA nr ZP-191/022/R/16 
 / wzór / 

 

Zawarta w dniu ______________ roku w Gdańsku 
pomiędzy: 

Politechniką Gdańską - Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12,  
Regon: 000001620       NIP: 584-020-35-93 
reprezentowaną przez:  
.................................................................................................................................................., 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a: 

1. .................................................................................................................................................... 
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
 
NIP: ...................................; REGON: ......................................... wpisanym do KRS/CEIDG  
 
reprezentowanym przez: 
..................................................... - ...................................................................... 
 
2. .................................................................................................................................................... 
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
 
NIP: ...................................; REGON: ......................................... wpisanym do KRS/CEIDG  
 
reprezentowanym przez: 
..................................................... - ...................................................................... 
 
3. .................................................................................................................................................... 
                                          (pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem) 
 
NIP: ...................................; REGON: ......................................... wpisanym do KRS/CEIDG  
 
reprezentowanym przez: 
..................................................... - ...................................................................... 
 
zwanymi dalej Wykonawcami. 
Z uwagi na to, że zawarcie niniejszej umowy następuje w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.225.000 
Euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, Strony na podstawie art. 99 ustawy Pzp, zawarły 
umowę ramową o następującej treści: 

 
§1 Cel i okres obowiązywania umowy ramowej 

1. Celem niniejszej umowy ramowej jest określenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie 
mogą zostać udzielone przez Zamawiającego na wykonanie prac związanych z konserwacją i modyfikacją 
linii światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK w zakresie określonym w SIWZ. 

2. W okresie obowiązywania umowy ramowej Zamawiający może udzielać zamówień Wykonawcy, z którym 
zawiera niniejszą umowę, zapraszając go do składania ofert (na podstawie Art. 101 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
Pzp). 
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3. Zakres poszczególnych zamówień będzie ustalany każdorazowo przez Zamawiającego w specyfikacji 
przekazywanej Wykonawcom, wraz zaproszeniem do złożenia oferty w danym postępowaniu.  

4. Umowa ramowa będzie obowiązywać w okresie 36 miesięcy od dnia jej zawarcia. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania w całości zakresu prac objętych niniejszą umową, a 

Wykonawcom nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie z tego tytułu. 
 

§2 Przedmiot i wartość zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie prac związanych z konserwacją i modyfikacją linii 
światłowodowych i kanalizacji teletechnicznej sieci TASK, w zakresie określonym w poniższej tabeli: 
 

Lp Nazwa zadania Jednostka miary ilość 

ROBOTY BUDOWLANE 

1.1 Zaciąganie odcinków kabla światłowodowego kilometr trasowy 100 

1.2 
Układanie odcinków kabla światłowodowego w 
budynku 

metr trasowy 11000 

1.3 Wykonanie przyłączy teletechnicznych metr trasowy 2100 

1.4 Odtworzenie nawierzchni metr kwadratowy 350 

1.5 Wykonanie przewiertu przez ścianę sztuka 120 

1.6 Nastawienie studni lub zasobnika teletechnicznego sztuka 30 

1.7 Wymiana ramy i nakryw studni teletechnicznej sztuka 80 

1.8 Instalacja kabla w złączu lub w przełącznicy sztuka 900 

1.9 
Wykonanie spawu światłowodowego wraz z 
pomiarem 

sztuka 10000 

1.10 Montaż urządzenia abonenckiego sztuka 180 

USŁUGI 

2.1 Testowanie kanalizacji kilometr trasowy 12 

2.2 Inwentaryzacja kabli w studniach teletechnicznych sztuka 180 

2.3 Konserwacja studni teletechnicznej sztuka 1500 

2.4 Wykonanie dokumentacji technicznej sztuka 150 

 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ze szczegółowym opisem zawartym w Załączniku nr 8 do 
SIWZ.  
2. Wartość umowy ramowej, na którą składa się łączna wartość zamówień realizacyjnych, których Zamawiający 
zamierza udzielić w okresie obowiązywania umowy ramowej nie przekroczy kwoty, jaką zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj..................... . Zamawiający zastrzega, że wydatkowanie tej kwoty 
będzie zależało wyłącznie od jego bieżących potrzeb. 
3. Udzielenie zamówień na mniejszy zakres niż wskazany w § 1 nie może być podstawą do roszczeń wobec 
Zamawiającego z tytułu niewywiązania się z umowy ramowej lub nieudzielenia zamówień realizacyjnych. 
 

§3 Warunki wykonania przedmiotu zamówienia objętego umową ramową 
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1. Zakres przedmiotu zamówienia objętego umową ramową zawiera jedynie planowane ilości 
wyspecyfikowanych prac. Uszczegółowienie zakresu prac nastąpi każdorazowo przy wszczęciu postępowania o 
udzielenie zamówienia na realizację części prac z zakresu umowy.  
2. Wykonawca udzieli gwarancji na roboty wykonane w ramach umowy w wymiarze........ miesięcy licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru wykonanych prac bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po 
odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru. 
3. Strony w niniejszej umowie ramowej ustalają następujące warunki wykonania zamówień, których przedmiot 
jest objęty umową:  

a) Zamawiający będzie zapraszał Wykonawców, z którymi podpisał umowę ramową, do składania ofert na 
wykonanie prac (z zakresu objętego umową ramową). 

b) Wraz z zaproszeniem do składania ofert Zamawiający prześle Wykonawcom specyfikację istotnych 
warunków zamówienia. 

c) W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określony będzie szczegółowy zakres prac będących 
przedmiotem zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki gwarancji, termin i miejsce składania 
i otwarcia ofert, termin związania ofertą. 

d) Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie złożyć ofertę, spełniającą wymagania specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przesłanej przez Zamawiającego wraz z zaproszeniem do złożenia oferty. 

e) Oferta składana w wyniku zaproszenia, o którym mowa w lit. a), nie może być mniej korzystna od oferty 
złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 

f) W formularzu rzeczowo-cenowym oferty Wykonawcy będą zobowiązani wyszczególnić wszystkie prace 
objęte zamówieniem, przy czym jednostkowe ceny netto za poszczególne prace w ofercie nie mogą być 
wyższe od odpowiednich cen jednostkowych netto zaoferowanych w postępowaniu o zawarcie umowy 
ramowej. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyższych cen jednostkowych brutto za 
poszczególne prace w ofercie od odpowiednich cen jednostkowych brutto zaoferowanych w 
postępowaniu o zawarcie umowy ramowej jedynie w przypadku zmiany wysokości stawek podatku od 
towarów i usług w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia.  

g) Podstawą do realizacji zamówienia będzie umowa o udzielenie zamówienia publicznego (sporządzona na 
podstawie wzoru załączonego do niniejszej umowy), zawarta z Wykonawcą, który zaoferował najniższą 
cenę. 

 
§ 4 Podwykonawstwo 

W przypadku, gdy umowa realizacyjna będzie realizowana przy pomocy podwykonawców, w umowie 
realizacyjnej znajdą się następujące zapisy: 
1. Przez umowę o podwykonawstwo strony rozumieją umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 

2. Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może wykonać następujące roboty budowlane przy udziale 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców: 

1) ……………………………………........ , 
2) ……………………………………........ .  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 
pracowników, a także dalszych podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

4. W terminie 7 dni od momentu zawarcia niniejszej umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na 
piśmie pod rygorem nieważności, o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, którym ma zostać 
powierzona realizacja robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę, formę prawną, 
adres, NIP, REGON, e-mail oraz numer telefonu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 
wskazać część robót, która zostanie powierzona poszczególnemu podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

5. Umowa z podwykonawcą, a także umowa między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
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6. Wykonawca oświadcza, że Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
będzie zawierała postanowienia dotyczące w szczególności:  
1) opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wraz ze wskazaniem numeru umowy łączącej 

Zamawiającego oraz Wykonawcę oraz jaka konkretnie część tego zamówienia będzie realizowana 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę., 

2) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

3) zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu Umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  
Zamawiający bezpośrednio zapłaci podwykonawcy kwotę mu należnego wynagrodzenia, bez odsetek 
należnych podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwo.  

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenia ustalone we wszystkich umowach zawartych z 
podwykonawcami oraz umowach zawartych z dalszymi podwykonawcami nie będą łącznie przekraczały 
wartości umowy łączącej Zamawiającego oraz Wykonawcę.   

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:  
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;  
2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  
9. W każdym wypadku, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną, a także wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót 
budowlanych, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem 
tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed planowanym zawarciem umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiającemu w terminie 14 dni, od momentu otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 5 
niniejszego paragrafu, przysługuje prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, w szczególności w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w SIWZ, w 
szczególności w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartości wynagrodzenia z tytułu wykonania 
robót,  

2)  niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 9 niniejszego 
paragrafu,  

3) niespełniania przez Podwykonawcę warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców,  
4) określenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,  
5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w Ofercie Wykonawcy,  
6) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót 
wykonanych przez Podwykonawcę;  

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia 
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 
Zamawiającego, 

8) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 
dla tych robót,  

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty 
uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 
Umowy.  
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11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w 
terminie określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu 
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.  

12. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

13. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 
Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem przez podwykonawcę realizacji robót 
budowlanych objętych umową. 

14. Zamawiającemu w terminie 7 dni, od momentu otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego 
sprzeciwu w zakresie w jakim nie spełnia ona wymagań określonych w  ust. 6, 7 i 8 niniejszego paragrafu.  

15. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.  

16. Wykonawca wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, 
przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na 
status prawny podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu podwykonawcy są 
do tego upoważnione.  

17. Przystąpienie do realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po uprzedniej akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego, której treść jest 
zgodna z projektem Wykonawcy 

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, który w trakcie realizacji robót budowlanych 
objętych przedmiotem umowy zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć do projektu umowy zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.  

19. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zapłaty 
we własnym zakresie wynagrodzenia należnego podwykonawcom z zachowaniem terminów określonych 
umowami, przy czym terminy realizacji tych umów nie będą w żaden sposób uchybiały terminom realizacji 
umowy łączącej Zamawiającego i Wykonawcę. 

20. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia 
oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, których 
termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składających je podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty 
wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 
Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia muszą zostać 
dostarczone Zamawiającemu wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia w oryginale.  

21. Dowodami zapłaty, o których mowa w niniejszym ustępie są m.in.: 
1) dokument wygenerowany przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – uznanie rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze wskazaniem umowy i części przedmiotu umowy, 
której płatność dotyczy, 

2) oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wzór stanowi 
załącznik do niniejszej umowy, potwierdzające zapłatę wynagrodzenia za daną część roboty, ze 
wskazaniem umowy i części przedmiotu zamówienia, której płatność dotyczy; do oświadczenia należy 
załączyć dokument rejestrowy potwierdzający, że oświadczenie zostało podpisane przez umocowaną 
osobę. 
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22. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. Powyższe nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 zł. 

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22 jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, 
o której mowa w § 6 ust. 4 lit. e) niniejszej umowy.  

24. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w ………….. umowy  
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

25. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

26. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 25 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

27. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia, o której mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie 
należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

28. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający poinformuje o tym na piśmie Wykonawcę. 
Wykonawca w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji ma prawo zgłoszenia pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.  

29. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

30. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

31. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu lub w przypadku dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci w tym wypadku karę umowną, o której 
mowa w § 6 ust. 4 lit. g) niniejszej umowy.  

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków 
lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót budowlanych, 
nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub z przypadku gdy 
podwykonawca narusza przepisy BHP i P.Poż. 
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§5  Rozwiązanie umowy ramowej 
1. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania z Wykonawcą umowy ramowej w przypadku, gdy:  

a) nie złoży oferty w dwóch kolejnych postępowaniach prowadzonych w trybie opisanym w §3 umowy, 
b) nienależycie wykona co najmniej dwa zamówienia, których przedmiot objęty jest niniejszą umową 

ramową (w przypadku stwierdzenia m.in. nienależytej lub niezgodnej z umową realizacji przedmiotu 
umowy, opóźnienia w realizacji, niewykonywania umowy).  

2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w sprawie poszczególnego zamówienia, którego przedmiot 
objęty jest niniejszą umową ramową, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia istotnych 
postanowień tejże umowy lub niniejszej umowy ramowej, w szczególności, gdy:  
a) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie wykona przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie,  
b) Wykonawca nienależycie wykona konkretną umowę w sprawie poszczególnego zamówienia (w 

przypadku stwierdzenia m.in. nienależytej lub niezgodnej z umową realizacji przedmiotu umowy, 
opóźnienia w realizacji, niewykonywania umowy), co zostanie udokumentowane dwukrotnym 
pisemnym upomnieniem Zamawiającego.  

3. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie 
wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowań z tytułu 
rozwiązania umowy. Wykonawcom nie będą wówczas przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do 
Zamawiającego. 

 
§6 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ramową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 
3. Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ oraz 

oferty Wykonawców wybrane w postępowaniu prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 
4. Niniejsza umowa ramowa została sporządzona w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 
Załącznikami do niniejszej umowy są:  
1) Oferta Wykonawcy ........................... z dnia ............... 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona dla postępowania ZP-191/022/R/16 o zawarcie umowy ramowej. 
3) Wzór umowy realizacyjnej na wykonanie zamówienia w trybie określonym w umowie ramowej. 

 
 
 

Wykonawca      Zamawiający 
 

 


