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PISMO SCALAJĄCE  

........................, ..........2012r 

 

DO: GENERALNY WYKONAWCA/INWESTOR 

 

 

STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW  

DACHÓW PŁASKICH I FASAD, DAFA 

  

Dotyczy (przykładowo): 

 Oferta na wykonanie………….wraz z propozycją 

umowy handlowej, lub    

 Propozycja współpracy w oparciu o dokumenty 

DAFA, lub 

 Projekt …….. 

 

 

       Zapis w „dotyczy” 

 

Tekst indywidualny przygotowany przez stowarzyszoną firmę wykonawczą 

………………….. 

………………….. 

………………….. 

 

Jednocześnie informujemy, iż firma ………………………… jest członkiem Stowarzyszenia 

Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, które wypracowało dokumentację pozwalającą na 

zwiększenie efektywności współpracy. W związku z powyższym proponowalibyśmy współpracę w 

oparciu o następujące dokumenty:  

 

 Propozycję umowy handlowej członków DAFA lub warunków handlowych, które powinny 

być integralną częścią umowy. 

 Propozycję umowy serwisowej -załącznik nr 5 

 Instrukcję użytkowania pokrycia dachowego w czasie trwania realizacji - załącznik nr 6 

 Instrukcję eksploatacji pokrycia dachowego po odbiorze końcowym - załącznik nr 7 

 upoważnienie dla zamawiającego do rachunku bankowego wykonawcy - zał. nr 8 – 

WARIANT 1 

 postanowienia obligatoryjne umowy rachunku powierniczego – zał. nr 8 – WARIANT 2 

 Wzór gwarancji bankowej – załącznik nr 9 (A i B) 

 Wzór gwarancji ubezpieczeniowej - załącznik nr 10 (A i B) 

 Instrukcję odśnieżania  - załącznik nr 12 

 Uzasadnienie korzyści GW, wynikających ze stosowania dokumentacji DAFA – załącznik  

 nr 14 

 

Popierając powyższe warunki, uczestniczą Państwo w procesie poprawy jakości standardów 

wykonawczych na rynku budowlanym w Polsce. Ujednolicenie standardów realizacyjnych 

doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wyboru wykonawców w procesie ofertowym i zwiększy 

państwa pewność, że wybrana firma uwzględniła wszystkie konieczne do realizacji materiały, 

produkty oraz realizuje je i będzie realizować zgodnie z obowiązującymi regułami i normami 

techniki budowlanej, w tym również z uwzględnieniem przepisów BHP (zobacz: załącznik nr 14). 
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UMOWA NR ............................/2012 

zawarta w dniu ......................... w ........................ pomiędzy: 

 

firmą 

 

.................................................................................................................... 

z siedzibą w ................................................................................................ 

numer NIP ...................................wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez.................................. nr KRS..................................... 

reprezentowaną przez ................................................................................. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a firmą  

 

.................................................................................................................... 

z siedzibą w ................................................................................................ 

numer NIP ...................................wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez.................................. nr KRS..................................... 

reprezentowaną przez ................................................................................. 

 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

o następującej treści: 

 

§1 

UWAGA WSTĘPNA 

1. Zamawiający oświadcza, iż uzyskał zgodę inwestora do podpisania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający oświadcza, że przystąpił do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„...............................................................”. 

 

§2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:.................................... 

adres........................................................................................................................... 

wg Załącznika nr 1 do umowy.  

2. Zakres prac, technologię i zestawienie kosztów zawiera Załącznik nr 1 do umowy stanowiący jej integralną 

część. Załącznik nr 2 został zdefiniowany na podstawie następującej dokumentacji: 

 

 

3. Wszelkie roboty dodatkowe i zamienne nie będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca wykona 

wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy zawartego po wcześniejszym pisemnym 

uzgodnieniu zakresu robót, terminu wykonania oraz wartości wynagrodzenia, lub na podstawie pisemnego 
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zlecenia na wykonanie robót dodatkowych. 

Do ustalenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będą zastosowane następujące wskaźniki kosztów: 

 

Stawka roboczogodziny dla:  

 

-robotnika wykwalifikowanego     ........................PLN/h 

-brygadzisty                             ........................PLN/h 

-mistrza                                  ........................PLN/h 

-kierownika robót                   ........................PLN/h 

-projektanta                         ........................PLN/h 

 

UWAGA :Powyższe stawki będą rozpatrywane indywidualnie przez członków DAFA. 

 

§3 

TERMINY UMOWNE 

1. Ustala się następujące terminy realizacji robót: 

- przekazanie przez Zamawiającego podpisanego egzemplarza umowy -…………………… 

- rozpoczęcie -............................................. 

- szczelność całości lub elementów zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 

- zakończenie-.......................................... 

2. Rozpoczęcie robót przy minimalnej ilości frontu robót, który wynosi ...% wielkości dachów 

3. Ustalone terminy zostaną zaktualizowane w przypadku: 

- przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego; 

- konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych życzeniami Zamawiającego, 

a powodujących opóźnienia w wykonywaniu robót zasadniczych; 

- zasadniczych zmian zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych. 

- zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe lub zgodne z 

obowiązującą technologią prowadzenie robót ,  

w szczególności : intensywnych opadów deszczu i śniegu, temperatury poniżej -.... stopni Celsjusza, 

wiatrów nawalnych, warunków BHP uniemożliwiających prowadzenie robót lub stwarzających zagrożenie 

życia i zdrowia pracowników itp.  

- spowodowania przez Zamawiającego lub Inwestora przerw w realizacji robót, 

- opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu frontu robót. 

- wystąpieniem siły wyższej – np. klęski żywiołowej, strajku załogi itp. 

4. Przedłużenie terminu nie może być jednak dłuższe niż czas trwania zdarzenia lub zdarzeń, które je wywołały, 

wymienionych w ust. 3.  

§4 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do : 

- odebrania przedmiotu umowy  i zapłaty umówionego wynagrodzenia  

w uzgodnionym terminie.  

- pisemnego przekazania frontu robót, po którym może dopiero nastąpić rozpoczęcie prac przez 

wykonawcę, a tym samym początek biegu terminów. 
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- udostępnienia terenu inwestycji, zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych. 

- zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych, niezbędnych dla transportu specjalistycznego sprzętu 

(zapewnienie dojazdu do budowy, wyrównanie terenu dojazdu). 

- umożliwienie korzystania nieodpłatnie z niezbędnych mediów. 

- wskazania miejsca składowania odpadów. 

- koordynacji prowadzonej przez siebie działalności z robotami Wykonawcy  

w sposób umożliwiający realizowanie robót bez zwłoki. 

- zapewnienia bezwarunkowego dostępu do dziennika budowy, na każde żądanie wykonawcy  

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy  zgodnie z projektem i dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego, 

w sposób zgodny z technologią i przy zachowaniu należytej staranności wg załącznika nr 1. 

 

§5 

WYNAGRODZENIE 

1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 

.............................................. + podatek VAT   

 Lub 

1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wyliczone na podstawie 

obmiaru powykonawczego, zgodnie z cenami wynikającymi z załącznika nr 1. 

 

§6 

TERMINY PŁATNOŚCI 

1. Za wystawione faktury częściowe i fakturę końcową Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do..... dni 

od daty dostarczenia każdej z faktur VAT. 

Lub 

1. Za wystawione faktury częściowe Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do .... natomiast za fakturę 

końcową zapłaci do.... od daty dostarczenia każdej z faktur VAT 

Lub 

1.    Podstawą do wystawienia faktury częściowej/częściowych jest protokół finansowego zaawansowania robót  

sporządzony  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 4 do umowy, 

zaś podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót. 

W przypadku opóźnień w przekazywaniu frontów robót przez zamawiającego, dopuszcza się wystawianie 

faktur w terminach wcześniejszych, niż opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

2. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  odsetki  

w wysokości ustawowej, jak również Wykonawcy przysługuje prawo przerwania prac do czasu wypłaty 

zaległych należności . 

§7 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 
1. WYKONAWCA ma obowiązek dostarczyć w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru kompletną dokumentację: 

2. Zamawiający zobowiązany jest dokonywać odbiorów  częściowego i końcowego  

w terminach: 
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- ...... dni od zgłoszenia w dzienniku budowy takiej gotowości przez Wykonawcę , jeżeli jest to odbiór 

częściowy (dotyczy tylko fragmentów chociaż częściowo funkcjonalnego pokrycia, natomiast nie dotyczy 

robót częściowych - zanikowych, tj. poszczególnych warstw). 

- ...... dni od zgłoszenia w dzienniku budowy takiej gotowości przez Wykonawcę , jeżeli jest to odbiór 

końcowy.  

3. Niestawienie się przedstawiciela Strony Zamawiającej w wyznaczonym terminie, lub nieuzasadnione nie 

udzielenie odbioru, będzie automatycznie upoważniało Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego.  

4. Protokoły odbiorów zaakceptowane przez Kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru 

ze strony zamawiającego będą podstawą do wystawiania faktur.  

5. Standardy służące do określania poprawności i jakości wykonywanych robót wynikają z aktualnie panujących 

i obowiązujących reguł techniki budowlanej. Jednocześnie podstawowe wytyczne parametrów jakościowych 

wynikają i są sprecyzowane przez dostawcę systemu bądź materiałów, np. izolacji przeciwwodnych, blach. 

6. Ewentualne zastoiny wody, będące wynikiem dopuszczalnych w ramach norm tolerancji wymiarowych oraz 

wynikające z tolerancji wymiarów układanych i wbudowywanych materiałów jak również powstałych strzałek 

ugięcia, nie stanowią podstawy do odmowy odbioru, a pokrycie pozostaje w 100% funkcjonalne. 

 

§8 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela gwarancji: 

- na szczelność pokrycia na okres 10 lat, pod warunkiem zawarcia umowy serwisowej, która stanowi 

załącznik nr 5 do umowy; bez zawarcia umowy serwisowej gwarancja szczelności pokrycia wynosi 5  lat;  

- na inne roboty budowlane, np. obróbki blacharskie – 2 lata; 

- na instalację odgromową  - 1 rok; 

- na dostarczone materiały lub urządzenia zgodnie z gwarancjami producentów. 

Nie dopuszcza się udzielania przez wykonawców gwarancji dłuższych od tych, uzyskanych od dostawcy i 

producenta.  

Jednocześnie strony wyłączają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

2. Gwarancja nie obejmuje: 

- uszkodzeń powstałych z winy użytkownika obiektu lub z innych przyczyn nie spowodowanych wadą 

materiału albo nienależytym wykonaniem robót przez inne firmy. 

- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił wyższych. 

3. Wykonawca przekaże przed rozpoczęciem robót instrukcję użytkowania dla okresu realizacji (podczas 

prowadzenia robót), stanowiącą załącznik nr 6 do umowy oraz po odbiorze końcowym-załącznik nr 7 do 

umowy. 

4. Ujawnione usterki i wady Zamawiający obowiązany jest zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w 

terminie trzech dni od dnia ich wykrycia listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

na adres siedziby Wykonawcy. W przypadku usterek i wad istotnych, których  nieusunięcie stwarza 

niebezpieczeństwo dla dalszego użytkowania obiektu, dopuszcza się zgłoszenie reklamacji faxem. 

5. Po przyjęciu przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4, strony umowy niezwłocznie w 

uzgodnionym terminie sporządzają protokół, w którym wymienione zostaną ujawnione usterki i wady oraz 

termin ich usunięcia, który musi uwzględniać technologię, sztukę budowlaną i czas niezbędny dla realizacji 

tego typu napraw. 
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6. W przypadku gdy usterki i wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa 

w ust. 5, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy wysłanym listem poleconym, z żądaniem 

niezwłocznego usunięcia usterek i wad, może powierzyć usunięcie usterek i wad osobie trzeciej, a następnie 

po protokolarnym odbiorze naprawy jest uprawniony do zgłoszenia żądania zapłaty tytułem gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej.   

7. Bezzasadne żądanie powoduje obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych środków oraz wypłatę dodatkowego 

odszkodowania do pełnej wysokości wynikłej z tego tytułu szkody. 

8. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania się z wykonaniem napraw gwarancyjnych do czasu 

uregulowania przez Zamawiającego wszystkich wymagalnych należności przysługujących Wykonawcy z 

tytułu realizacji niniejszej umowy.   

 

       §9 

KAUCJA GWARANCYJNA (WARIANT 1 LUB 2) 

 
WARIANT 1 

Rachunek bankowy wykonawcy z upoważnieniem  

dla generalnego wykonawcy (inwestora) do dysponowania środkami na tym rachunku 

 

UWAGA! Nieodzownym jest uzgodnienie treści gwarancji, stanowiącej załącznik nr 9/10 przed 
podpisaniem umowy. 

 
1. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy objętych udzieloną gwarancją, o 

której mowa w §8, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego.  

2. Kaucja gwarancyjna wg wyboru Wykonawcy może mieć postać gotówkową lub bezgotówkową. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży kaucji gwarancyjnej w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

udzielonych z zastosowaniem wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9 lub 10 do Umowy, w 

terminie do dnia ....................., kaucja gwarancyjna udzielona przez Wykonawcę w formie gotówkowej, 

będzie przetrzymywana na wyodrębnionym subkoncie Wykonawcy prowadzonym przez bank 

.................................  o numerze  ............................................................................... z upoważnieniem 

Zamawiającego do dokonywania wypłat z tego rachunku. Treść upoważnienia stanowi załącznik nr 8 do 

Umowy. Subkonto, o którym mowa wyżej będzie prowadzone wyłącznie w celu przechowywania kaucji 

gwarancyjnej wynikającej z niniejszej Umowy. 

3. W przypadku kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, z każdej zapłaconej przez 

Zamawiającego faktury, kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości faktury netto, która zostanie 

zwolniona w następujący sposób: 

a) 50% po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

b) 50% po okresie 3 (max 5) lat od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

4. Zatrzymana na okres 3 (max 5) lat część kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, może zostać 

zastąpiona według wyboru Wykonawcy gwarancją bankową lub ubezpieczeniową z zastosowaniem wzoru 

stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 9 (A i B) lub 10 (A i B) do niniejszej umowy w wysokości 5% netto 

należności za wykonanie prac Podwykonawcy z okresem ważności wg punktu 3. b) niniejszego paragrafu. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania środków pieniężnych z subkonta, o którym mowa w pkt. 2 

niniejszego paragrafu, w okresie zatrzymania kaucji i ponad kwoty nie podlegające zwolnieniu, o których 

mowa wyżej w pkt. 3.  

6. Kaucja gwarancyjna podlega zwolnieniu w całości w trybie natychmiastowym po pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę do zwolnienia, a postanowienia pkt. 1 –5 niniejszego paragrafu tracą moc, 

jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż .................. dni lub gdy po stronie Zamawiającego ujawnią się 

okoliczności stanowiące przyczyny ogłoszenia wobec niego upadłości, o których mowa w art. 10 i n. ustawy z 

dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.).”  

 

WARIANT 2 

RACHUNEK POWIERNICZY 

1. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy objętych 

udzieloną gwarancją, o której mowa w §8, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji gwarancyjnej 

na rzecz Zamawiającego.  

2. Kaucja gwarancyjna wg wyboru Wykonawcy może mieć postać gotówkową lub bezgotówkową. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży w terminie do dnia ......................... kaucji gwarancyjnej w postaci gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 9 lub 10 do 

Umowy, kaucja gwarancyjna udzielona przez Wykonawcę w formie gotówkowej, będzie potrącana przez 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości faktury netto, przy dokonywaniu płatności na rzecz 

Wykonawcy z każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy.  

3. Kwoty potrącone przez Zamawiającego tytułem kaucji gwarancyjnej będą wpłacane i przetrzymywane 

przez Zamawiającego na rachunku powierniczym otwartym przez Zamawiającego i prowadzonym przez 

bank .................................  o numerze  ............................................................................... .  

4. Udzielenie przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w formie gotówkowej, o której mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu, uzależnione jest od otwarcia przez Zamawiającego rachunku powierniczego, o 

którym mowa w ust. 3 i przechowywania na nim kwot potrącanych tytułem kaucji na tym rachunku przez 

okres do dnia zwolnienia kaucji gwarancyjnej w całości lub do dnia jej wykorzystania przez Zamawiającego 

w całości, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.   

5. Zamawiający zobowiązany jest otworzyć rachunek powierniczy, o którym mowa w ust. 3 przed 

dokonaniem potrącenia z pierwszej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. Umowa rachunku powierniczego otwartego przez Zamawiającego powinna 

obejmować postanowienia określone w załączniku nr 8 do Umowy. Otwarcie rachunku powierniczego 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji treści umowy rachunku powierniczego wyrażonej przez 

Wykonawcę. Brak akceptacji umowy rachunku powierniczego przez Wykonawcę zwalnia go z obowiązku 

udzielenia kaucji gwarancyjnej, a postanowienia niniejszego paragrafu tracą moc.  

6. Rachunek powierniczy, o którym mowa wyżej będzie prowadzony wyłącznie w celu przechowywania kaucji 

gwarancyjnej wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. Kaucja gwarancyjna udzielana przez Wykonawcę na powyższych zasadach będzie zwolniona przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

a) 50% po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy;  

b) 50% po okresie 3 (max 5) lat od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
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8. Zatrzymana na okres 3 (max 5) lat część kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, może 

zostać zastąpiona według wyboru Wykonawcy gwarancją bankową lub ubezpieczeniową z zastosowaniem 

wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 9 lub 10 do niniejszej umowy w wysokości 5% netto 

należności za wykonanie prac Podwykonawcy z okresem ważności wg punktu 7. b) niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania środków pieniężnych z rachunku powierniczego, o 

którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w okresie zatrzymania kaucji i ponad kwoty nie podlegające 

zwolnieniu, o których mowa wyżej w ust. 7.  

10. Kaucja gwarancyjna podlega zwolnieniu w całości w trybie natychmiastowym po pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę do zwolnienia, a postanowienia pkt. 1 – 9 niniejszego paragrafu tracą 

moc, jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż .................. dni lub gdy Zamawiający nie będzie przekazywał na 

rachunek powierniczy środków potrącanych tytułem kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową lub gdy po 

stronie Zamawiającego ujawnią się okoliczności stanowiące przyczyny ogłoszenia wobec niego upadłości, o 

których mowa w art. 10 i n. ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 

60, poz. 535 ze zm.).”  

§10 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony ustalają, że Wykonawca w razie niedotrzymania terminu określonego w .... zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. Sumaryczna kwota kar 

umownych nie może przekroczyć 10% wartości przedmiotu umowy. 

2. Zwłoka wynikająca z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest podstawą do naliczania kar umownych, a 

termin zakończenia robót może ulec zmianie za zgodą Stron. 

3. Za odstąpienie od umowy Strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy zapłaci drugiej Stronie 

karę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich kosztów poniesionych przez Wykonawcę przy realizacji umowy do dnia nadejścia zawiadomienia o 

rezygnacji z zamówienia. 

§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu pod 

rygorem nieważności 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania wszelkich kwestii spornych wynikłych w związku z 

realizacją umowy. 

4. W przypadkach gdyby strony nie doszły do porozumienia sprawy sporne będzie rozstrzygał właściwy 

rzeczowo Sąd dla siedziby Powoda. 

5. Zamawiający nie będzie dokonywał potrąceń kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

6. Załącznikiem do umowy, bez którego niniejsza umowa nie obowiązuje jest zgoda inwestora na zawarcie 

niniejszej umowy - zgodnie z art. 6471 k.c. – załącznik nr 11. 
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7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron. 

 

Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiającego będzie .......................................... 

Kierownikiem Budowy ze strony Wykonawcy będzie  ............................................ 

 

§12 

ZAŁĄCZNIKI 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

zał. nr 1 – Oferta opisująca zakres prac, technologię, zestawienie kosztów 

zał. nr 2 – Dokumentacja ofertowa 

zał. nr 3 – Harmonogram  

zał. nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zał. nr 5 – Propozycja umowy serwisowej 

zał. nr 6 – Instrukcja użytkowania pokrycia dachowego w czasie trwania realizacji  

zał. nr 7 – Instrukcja eksploatacji pokrycia dachowego po odbiorze końcowym 

zał. nr 8 – WARIANT 1 - Upoważnienie dla zamawiającego do rachunku bankowego wykonawcy  

zał. nr 8 – WARIANT 2 – Postanowienia obligatoryjne umowy rachunku powierniczego o których mowa w §9 – 

WARIANT 2 - UST. 5 UMOWY. 

zał. nr 9 (A i B)-  Wzór gwarancji bankowej 

zał. nr 10  (A i B)– Wzór gwarancji ubezpieczeniowej 

zał. nr 11 – Zgoda inwestora na zawarcie niniejszej umowy 

zał. nr 12 – Instrukcja odśnieżania 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

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

podpisy osób upoważnionych zgodnie KRS    podpisy osób upoważnionych zgodnie KRS 

 

 

 

 

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

podpisy osób upoważnionych zgodnie KRS    podpisy osób upoważnionych zgodnie KRS 

 

 

 

 

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

pieczątka firmowa        pieczątka firmowa 
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ZAŁ. NR 5 

UMOWA SERWISOWA 

zawarta w .......................................... 

w dniu ............................................... 

Obiekt: 

Załączniki: Zakres prac konserwacyjnych.  

Zleceniodawca (ZD): 

reprezentowany przez: 

Zleceniobiorca (ZB): 

reprezentowany przez: 

§1 

l. ZD powierza, a ZB przyjmuje do wykonania obsługę serwisową pokrycia dachowego. 

2. Obsługa serwisowa, o której mowa w ust. l polega na dokonywaniu corocznie dwóch przeglądów stanu 

technicznego oraz czyszczeniu i konserwacji pokryć dachowych obiektu objętego niniejszą umową, 

wykonywanych w okresie wiosny i jesieni - w oparciu o harmonogram tych przeglądów opracowany przez ZB i 

zatwierdzony przez ZD. 

§2 

1. Do obowiązków ZB wynikających z niniejszej umowy należy: 

a) Kontrola stanu pokrycia dachowego 

b) Konserwacja i czyszczenie (posprzątanie) pokrycia dachowego 

2. Szczegółowy zakres czynności, o których mowa powyżej zostanie określony w załączniku nr l do niniejszej 

umowy. 

§3 

Czynności przeglądów serwisowych polegają między innymi na konserwacji pokrycia dachowego w okresie 

eksploatacji obiektu poprzez usuwanie z powierzchni dachów oraz z wpustów dachowych i orynnowania wszelkich 

zanieczyszczeń, aby nie dopuścić do tworzenia się warstwy humusu oraz w celu przeciwdziałania zatykaniu się 

odpływów odprowadzania wody z dachów.  

§4 

1. ZD zobowiązany jest powiadomić pisemnie administratora obiektu o uprawnieniach ZB w zakresie 

niezakłóconego dostępu do pokrycia dachowego użytkowania obiektu w celu wykonania przeglądów serwisowych 

oraz ewentualnych czynności naprawczych w terminach określonych uzgodnionym harmonogramem. 

2. ZD informuje ZB o osobie wyznaczonej przez użytkownika (zarządcę) obiektu podlegającego przeglądom, który 

upoważniony będzie do udostępnienia dachu do przeglądu, jak też podpisywał będzie za ZD protokoły z 

przeglądów pokryć dachowych. 

§5 

Pracownicy ZB wykonujący obsługę serwisową muszą być ubrani w jednolite ubrania robocze z widocznymi 

znakami identyfikacyjnymi oraz wyposażeni w sprzęt własny, taki jak drabiny, odkurzacze, agregaty i inne 

narzędzia oraz wyposażenie konieczne dla fachowego i sprawnego wykonywania obsługi serwisowej. 

§6 

1. ZB zobowiązany jest sporządzić protokół z każdego przeglądu gwarancyjnego pokrycia dachowego, w którym 

opisuje szczegółowo czynności konserwacyjne wykonane w trakcie przeglądu, jak też ewentualne stwierdzone 

wady lub uszkodzenia pokrycia z oznaczeniem ich lokalizacji i przyczyn powstania. 

2. Protokół z przeglądu podpisany przez przedstawiciela administratora obiektu jest podstawą dla wystawienia 
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przez ZB faktury do zapłaty i stanowi załącznik do niej. 

§7 

1. W przypadku, gdy wady lub uszkodzenia pokrycia dachowego nie są spowodowane nieprawidłowym 

wykonaniem pokrycia, ZB usuwa je po otrzymaniu pisemnego zlecenia od ZD z określeniem rodzaju robót 

koniecznych do wykonania, wynagrodzenia za te prace oraz terminem zapłaty. 

§8 

l. Strony ustalają, iż zapłata za wykonane usługi wyniesie .................................. PLN. 

  

2. Po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy, stawka ta podwyższana będzie o 

współczynnik inflacji (wzrost cen towarów i usług za okres poprzednich 12 m-cy, ogłaszany przez prezesa GUS). 

3. Jeżeli w trakcie czynności sprawdzających okaże się konieczna wymiana elementów pokrycia dachowego lub 

uszkodzonych urządzeń dachowych, do których to uszkodzeń doszło w wyniku nieprawidłowej eksploatacji dachu, 

ZB wykona konieczne naprawy po otrzymaniu zlecenia dodatkowego od ZD. Zlecenie na powyższe naprawy 

zostanie udzielone przez ZD po zaakceptowaniu przez niego pisemnej oferty ZB, zawierającej zestawienie kosztów 

naprawy. 

4. Zapłata za w/w prace nastąpi w terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury przez ZB, przelewem na jego 

konto. 

§9 

ZB jest upoważniony do wstrzymania się z wykonaniem obsługi serwisowej będącej przedmiotem niniejszej 

umowy w przypadku gdy ZD opóźnia się z zapłatą faktur ZB przez okres dłuższy niż 30 dni po terminie płatności 

określonych w fakturach. 

§10 

1. W przypadku wadliwości pokrycia dachowego, wykrytej poza czynnościami sprawdzającymi (na skutek awarii 

niezawinionej przez ZB) - ZD zobowiązuje się powiadomić o powyższym ZB celem dokonania naprawy. 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia zlecenia od ZD, ZB zobowiązany jest przystąpić do robót związanych z usunięciem 

awarii niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 4 dni od daty zgłoszenia. 

3. Prace związane z usunięciem awarii, wymianą uszkodzonych elementów dachowych lub pokrycia wykonane 

będą za odrębnym wynagrodzeniem, uzgodnionym przez strony, według przedstawionej ZD kalkulacji. 

§11 

1. Umowa zawarta jest na okres 5 lat i obowiązuje od dnia ..................... 

2. Umowa podlega przedłużeniu na dalszy okres 5 lat, w przypadku gdy strony nie oświadczą w terminie do 3 

miesięcy przed upływem okresu 5-cio letniego, że chcą zakończyć obowiązywanie umowy. 

3. Przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, może ona być rozwiązana przez ZD za 3-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia. 

 

§12 

Niniejsza umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim. 

 

§13 

1. W przypadku zaistnienia sporu, przedstawiciel ZD i ZB rozpoczną niezwłocznie w dobrej wierze negocjacje w 

celu uzgodnienia rozstrzygnięcia, zaś w przypadku braku porozumienia co do sporu, każda ze stron może wnieść 

sprawę na drogę sadową. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów będzie właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w ………….. 
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§14 

Niniejsza umowa zostaje podpisana i przetłumaczona w wersji polskiej, niemieckiej i angielskiej. Wersja polska 

jest rozstrzygająca. 

§15 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 

3. Formę pisemną zastrzega się pod rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………         ……………………. 

Zleceniodawca         Zleceniobiorca 
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ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH 

 

1. ZD powierza, a ZB przyjmuje do wykonania: 

Regularne inspekcje, prace konserwacyjne, utrzymanie w dobrym stanie powierzchni dachów wraz z 

obramieniami, przyłączami do pozostałych części konstrukcji, wszystkimi częściami dobudowanymi i odpływami 

dachowymi. 

Do wyżej wymienionych należą również: 

oczyszczanie otworów wylotowych usuwanie dużych zanieczyszczeń biologicznych (liście, porosty, algi). 

Wypadki nagłe: 

szkody zasygnalizowane przez zleceniodawcę w ciągu 24 godzin, przy zachowaniu ciągłości pracy obiektu 

wymagają dodatkowego rozliczenia. 

2. Ustala się następujące terminy robót: 

data rozpoczęcia prac konserwacyjnych:............................. 

data zakończenia prac konserwacyjnych:………………………………… 

 

 

 

Cennik usług serwisowych 

 

cena za przeprowadzenie konserwacji dachu za 1 m2 

w zależności od powierzchni dachu i dojazdu 

powierzchnia/ 

odległość 

1 000 m2 5 000 m2 10 000m2 15000m2 powyżej  

15 000 m2 

lokalne 

do 100 km 

     

od 100 km 

do 300 km 

     

od 300 km  

do 500 km 
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ZAŁĄCZNIK NR 6. 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA POKRYCIA DACHOWEGO 

W CZASIE TRWANIA REALIZACJI 

 

 

1. Firma .............................. z siedzibą w....................... informuje, że zaprojektowany i wykonywany rodzaj 

pokrycia dachu na budowie ......................... należy do nieużytkowych powierzchni dachowych.  

 

2. W związku z powyższym, zabrania się na dachu wszelkiej aktywności budowlanej, transportowej, wliczając w 

nią również przemieszczanie się ludzi.  

 

3. Rozumiejąc, że cześć robót (wynikająca z technologii) musi być wykonywana po zakończeniu izolacji, roboty te 

muszą być prowadzone przy pełnym zabezpieczeniu wykonanej już powierzchni dachu. Do zabezpieczenia 

można użyć: płyt, desek, folii, wykładzin, itp. 

 

4. Ostateczna forma zabezpieczenia musi być uzgodniona z firmą ............................ 

 

5. Pokrycie dachowe dopuszcza ograniczony dostęp dla ruchu pieszego. Poruszanie się po powierzchni dachu 

należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Osoby poruszające się po powierzchni dachowej zaopatrzone 

muszą być w obuwie z miękkimi podeszwami (obuwie sportowe) w przypadku wykonania izolacji 

przeciwwodnych z membrany dachowej. 

 

6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę praw wynikających z gwarancji materiałowych i 

wykonawczych lub jej częściowe ograniczenie. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7. 

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI POKRYCIA DACHOWEGO 

PO ODBIORZE KOŃCOWYM 

 

 

1. Zaprojektowany i wykonany rodzaj pokrycia dachu należy do „nieużytkowych powierzchni dachowych”. 

 

2. Pokrycie dachowe dopuszcza ograniczony dostęp dla ruchu pieszego. Poruszanie się po powierzchni dachu 

należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Osoby poruszające się po powierzchni dachowej zaopatrzone 

muszą być w obuwie z miękkimi podeszwami (obuwie sportowe) w przypadku wykonania izolacji 

przeciwwodnych z membrany dachowej. 

 

3. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wszelkich dodatkowych prac na powierzchni 

pokrycia dachowego. Niezbędne jest stosowanie zabezpieczeń izolacji przeciwwodnej (membrany lub izolacji 

bitumicznej) przed uszkodzeniami mechanicznymi mogącymi powstać w wyniku prowadzenia tych prac. 

 

4. Użytkownik jest zobowiązany w okresie roku do dwukrotnego przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego 

powierzchni dachów mających na celu oczyszczenie wpustów dachowych jak również usunięcie wszelkich 

innych zanieczyszczeń (liści itp.). 

 

5. Zabrania się poruszania po dachu i wykonywania jakichkolwiek prac w wyjątkowo niskich temperaturach. 

 

6. Wykonanie izolacji dla nowych przejść (np. odpowietrzalników lub anteny) należy zlecić firmie 

.............................................. lub po upływie gwarancji firmom specjalistycznym. Nie dotrzymanie tego 

wymogu spowoduje utratę gwarancji. 

 

7. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń spowoduje utratę praw wynikających z gwarancji materiałowych i 

wykonawczych lub jej częściowe ograniczenie. 
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ZAŁ. NR 8 – WARIANT 1 

UPOWAŻNIENIE DLA ZAMAWIAJACEGO 

 DO RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY 

 

Działając w imieniu ......................................................................., zwanym dalej Wykonawcą,  

lub  

Ja niżej podpisany ............................................................................., zwany dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie §9 pkt. 2 Umowy nr ...................... z dnia .................... (stanowiącej załącznik do niniejszego 

Upoważnienia, zwanej dalej Umową) zawartej z ....................................................................., zwanym dalej 

Zamawiającym, udzielam Zamawiającemu upoważnienia do podejmowania niżej określonych czynności wobec 

Banku .........................................................................  (zwanego dalej Bankiem) w ramach Umowy rachunku 

bankowego z dnia ........................ zawartej pomiędzy Wykonawcą a w/w Bankiem a dotyczącej rachunku 

bankowego Wykonawcy nr .......................................... (zwany dalej rachunkiem bankowym): 

 

1. żądania przez Zamawiającego od Banku udzielenia pisemnej informacji o stanie 

środków na rachunku bankowym przez czas obowiązywania Umowy lecz nie dłużej niż 3 lata od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego. Jeżeli informacja ma być udzielona po terminie zakończenia wykonania Umowy, o 

którym mowa w §3 ust. 1 Umowy, wówczas Bank uzależni przekazanie informacji od okazania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do ustalenia daty upływu powołanego 

wyżej okresu trzyletniego; 

 

2. dokonywania przez Zamawiającego wypłat z rachunku bankowego: 

a) do maksymalnej kwoty .............. zł w terminie do dnia podpisania przez Strony Umowy protokołu 

odbioru końcowego lub  

b) do maksymalnej kwoty .................... zł w terminie do dnia upływu okresu 3 lat licząc od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami §9 ust. 3 Umowy.  

 

3. Zamawiający uprawniony jest dokonywać wypłat, o których mowa pkt. 2. a) po przedstawieniu w Banku wraz z 

dyspozycją wypłaty następujących dokumentów: 

- aneksy do Umowy podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę przed datą złożenia dyspozycji wypłaty, 

- zgłoszenie przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wady w przedmiocie Umowy wraz ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, 

- podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół reklamacyjny określający ujawnioną wadę i 

uzgodnienia Stron w zakresie prawa Zamawiającego żądania obniżenia ceny, 

- wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy obniżenia ceny z tytułu ujawnienia się wady w 

przedmiocie Umowy wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

- dodatkowo w razie złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty w okresie, o którym mowa wyżej w 

pkt.2. b), Zamawiający zobowiązany jest złożyć w Banku protokół odbioru końcowego, dla wykazania 

okoliczności, iż nie upłynął wskazany w pkt. 2. b) okres trzyletni.  

4. Dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 3 powinny być złożone w kopiach potwierdzonych przez Bank za 

zgodność z oryginałem.  
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5. Niniejsze upoważnienie wygasa w razie złożenia przez Wykonawcę w Banku wezwania, skierowanego do 

Zamawiającego, o którym mowa w §9 ust. 5 Umowy, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru przez 

Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

           (podpis Wykonawcy lub  

osoby uprawnionej do jego reprezentacji)” 
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ZAŁ. NR 8 – WARIANT 2 

POSTANOWIENIA OBLIGATORYJNE UMOWY RACHUNKU POWIERNICZEGO, 

O KTÓRYCH MOWA W §9 UST. 5 UMOWY. 

 

 

1. Rachunek powierniczy nr .................................. (zwany dalej rachunkiem powierniczym) otwarty w banku 

......................................., (zwanym dalej Bankiem) przez ........................................, zwanego dalej 

Zamawiającym, służy do przechowywania na nim środków pieniężnych powierzonych przez 

.............................................., zwanego dalej Wykonawcą, tytułem kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie 

gotówkowej, o której mowa w §9 umowy nr .......... zawartej w dniu ................... pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą (zwanej dalej Umową). Umowa ta stanowi załącznik nr .... do niniejszej umowy rachunku 

powierniczego.  

2. Zamawiający będzie przechowywać na rachunku powierniczym wyłącznie środki pochodzące od Wykonawcy z 

tytułu, o którym mowa w pkt. 1, w wysokości 5% faktury netto wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego 

w ramach Umowy, o której mowa w pkt. 1.  

3. Zamawiający uprawniony jest do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczym 

wyłącznie po przedstawieniu w Banku wraz z dyspozycją wypłaty, dokumentów, o których mowa poniżej w pkt. 4, 

z zachowaniem poniższych zasad: 

a) w terminie od daty zawarcia Umowy do dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu 

odbioru końcowego – do pełnej wysokości środków zgromadzonych na rachunku, 

b) w terminie do upływu okresu 3 lat licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę 

protokołu odbioru końcowego – w wysokości 50% środków wpłaconych w okresie obowiązywania 

umowy rachunku powierniczego. 

4. Zamawiający wraz z dyspozycją wypłaty środków zgromadzonych na rachunku powierniczym zobowiązany jest 

przedstawić w Banku następujące dokumenty: 

a) aneksy do Umowy podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę przed datą złożenia dyspozycji 

wypłaty, 

b) zgłoszenie przez Zamawiającego na adres Wykonawcy wady w przedmiocie Umowy wraz ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru, 

c) podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół reklamacyjny określający ujawnioną wadę i 

uzgodnienia Stron w zakresie prawa Zamawiającego żądania obniżenia ceny, 

d) wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy obniżenia ceny z tytułu ujawnienia się wady w 

przedmiocie Umowy wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

e) dodatkowo, w razie złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty w okresie, o którym mowa w 

pkt.3. b), Zamawiający zobowiązany jest złożyć w Banku protokół odbioru końcowego, dla wykazania 

okoliczności, iż nie upłynął wskazany w pkt. 3. b) okres trzyletni.  

5. Bank prowadzący rachunek powierniczy zobowiązany uzależnić realizację dyspozycji wypłaty środków 

zgromadzonych na rachunku przez Zamawiającego od sprawdzenia, czy spełnione są warunki realizacji tej 

dyspozycji, o których mowa w pkt. 3 i 4. W razie naruszenia powyższego zobowiązania przez Bank, Wykonawca 

uprawniony będzie dochodzić od Banku stosownego odszkodowania. 

6. Bank zobowiązany jest w sposób nieodwołalny do udzielania Wykonawcy na każde jego żądanie pisemnej 

informacji o stanie środków zgromadzonych na rachunku powierniczym i o dokonywanych na tym rachunku 

operacjach.  
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7. Wykonawca upoważniony jest nieodwołalnie do podjęcia środków zgromadzonych na rachunku powierniczym 

w następujących wypadkach: 

a) po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego lub po podpisaniu przez Wykonawcę 

jednostronnego protokołu odbioru, zgodnie z §7 Umowy – do wysokości 50% środków wpłaconych na 

ten rachunek w okresie obowiązywania umowy rachunku powierniczego, 

b) po upływie 3 lat od daty popisania przez Strony protokołu odbioru końcowego lub po podpisaniu przez 

Wykonawcę jednostronnego protokołu odbioru, zgodnie z §7 Umowy – całość środków wpłaconych na 

ten rachunek w okresie obowiązywania umowy rachunku powierniczego, 

c) w razie likwidacji rachunku powierniczego – całość środków wpłaconych na ten rachunek w okresie 

obowiązywania umowy rachunku powierniczego, 

d) w razie okazania w Banku wezwania skierowanego przez Wykonawcę do Zamawiającego, o którym 

mowa w §9 ust. 10 Umowy wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

e) w razie ogłoszenia upadłości Zamawiającego - całość środków wpłaconych na ten rachunek w okresie 

obowiązywania umowy rachunku powierniczego. 

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy rachunku powierniczego wymagają dla swej ważności uprzedniej 

pisemnej zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie.” 
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ZAŁ. NR 9 A 

GWARANCJA BANKOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nr ........./2006 

z dnia ....................... 2006r. 

 

Gwarant: .......................................................................... 

........................................................................................... 

 

Beneficjent gwarancji: ................................................... 

........................................................................................... 

 

Zleceniodawca gwarancji: ............................................. 

.......................................................................................... 

  

Niniejsza gwarancja należytego wykonania umowy, dalej zwana Gwarancją, została wystawiona na 

wniosek Zleceniodawcy gwarancji w związku z umową Nr ......../2012 z dnia ...................................... 2012r. o 

roboty budowlane zawartą między Zleceniodawcą gwarancji  

i Beneficjentem Gwarancji zwaną dalej Umową, której przedmiotem jest ................................. 

......................................................................................................................................................, na łączną 

kwotę ......................... zł. (słownie: .............................................................. złotych), stosownie do której 

Zleceniodawca został zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej należytego wykonania Umowy na kwotę 

wynoszącą ........... % wartości umowy. 

 Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zleceniodawcy gwarancji wobec Beneficjenta gwarancji dotyczące 

należytego wykonania robót budowlanych objętych Umową zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia niniejszej 

Gwarancji. 

 

 W związku z powyższym, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia 

Beneficjentowi gwarancji na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji kwoty nie przekraczającej .............. 

zł. (słownie: .............. ............................. złotych). 

 Gwarant wypłaci na rzecz Beneficjenta gwarancji każdą kwotę do wysokości wyżej określonej po 

przedłożeniu przez Beneficjenta gwarancji następujących dokumentów: 

 

a) pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie, że Zleceniodawca gwarancji nie wykonał swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w związku z nienależytym wykonaniem robót, 

 

b) pisemnego wezwania Zleceniodawcy gwarancji do zapłaty wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

zawierającego kwotę roszczenia Beneficjenta gwarancji ze wskazaniem, że żądana kwota odpowiada nienależycie 

wykonanym robotom określonym w Umowie. 

 

 Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Beneficjenta 

gwarancji, których podpisy zostaną poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek bankowy 

Beneficjenta. 
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Gwarancja w okresie jej obowiązywania jest ważna w stosunku do umowy zawartej przez Zleceniodawcę 

gwarancji.  

 

Gwarancja jest ważna w zakresie odpowiedzialności Gwaranta z tytułu nienależytego wykonania Umowy 

od dnia .................... 2012r. do dnia podpisania przez Zleceniodawcę gwarancji i Beneficjenta gwarancji 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych podpisanego przez osoby upoważnione, jednak nie dłużej niż 

do dnia .............................. i obejmuje wszystkie roszczenia, które powstaną w terminie jej obowiązywania i 

których termin wymagalności przypada do dnia .................... oraz zostaną one zgłoszone Gwarantowi do dnia 

..................., to jest najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji, pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności 

Gwaranta. 

 

Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy: 

 

-  żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji dotyczące roszczeń, które obejmuje gwarancja, nie zostało przekazane 

Gwarantowi do dnia ................................, 

 

- Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem terminu jej 

ważności, 

 

-   wysokość świadczeń z tytułu Gwarancji zrealizowanych przez Gwaranta osiągnie kwotę w niej przewidzianą, 

 

-   oryginał Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem upływu jej ważności. 

 

Oryginał Gwarancji powinien być zwrócony Gwarantowi po upływie .......... dni od ostatniego dnia 

terminu jej ważności. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, 

nawet jeśli nie zostanie zwrócona Gwarantowi. 

 

Gwarancja bankowa jest nieprzenoszalna. 

 

Termin przedawnienia wierzytelności z tytułu gwarancji bankowej zgłoszonej Gwarantowi w wyżej 

wymienionym terminie przez Beneficjenta gwarancji reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe 

(Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). 

 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo polskie. 

Do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć z niniejszej Gwarancji zastosowanie mieć będzie 

prawo polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 

 

 

.................................................................. 

                 (pieczęć firmowa i podpisy za Gwaranta) 
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ZAŁ. NR 9 B 

GWARANCJA BANKOWA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD i USTEREK 

Nr ........./2012 

z dnia ....................... 2012r. 

 

Gwarant: .......................................................................... 

........................................................................................... 

 

Beneficjent gwarancji: ................................................... 

........................................................................................... 

 

Zleceniodawca gwarancji: ............................................. 

.......................................................................................... 

  

Niniejsza gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek, dalej zwana Gwarancją, została wystawiona na 

wniosek Zleceniodawcy gwarancji w związku z umową Nr ......../2012 z dnia ................................ 2012r. o 

roboty budowlane zawartą między Zleceniodawcą gwarancji i Beneficjentem gwarancji, zwaną dalej Umową, 

której przedmiotem jest ................ 

......................................................................................................................................................, na łączną 

kwotę ............................... zł. (słownie: ........................................................ złotych), stosownie do której 

Zleceniodawca gwarancji został zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej właściwego usunięcia wad i usterek 

fizycznych na kwotę wynoszącą ...... % wartości Umowy. 

 

 Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zleceniodawcy gwarancji wobec Beneficjenta gwarancji powstałe z 

tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek fizycznych zgodnie z treścią Umowy z dnia 

wystawienia niniejszej Gwarancji, powstałych w okresie ważności Gwarancji po dokonaniu odbioru końcowego 

robót budowlanych. 

 

 W związku z powyższym, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia 

Beneficjentowi gwarancji na zasadach przewidzianych w niniejszej Gwarancji kwoty nie przekraczającej 

................ zł. (słownie: ........................................... złotych), w związku z odpowiedzialnością Zleceniodawcy 

gwarancji z tytułu nieusuniętych lub niewłaściwie usuniętych wad i usterek fizycznych.  

 

 Gwarant wypłaci na rzecz Beneficjenta gwarancji każdą kwotę do wysokości wyżej określonej po 

przedłożeniu przez Beneficjenta gwarancji następujących dokumentów: 

 

a) pisemnego zgłoszenia Beneficjenta gwarancji o ujawnionych usterkach i wadach wraz z protokołem 

podpisanym przez Beneficjenta gwarancji i Zleceniodawcę gwarancji, w którym wymienione zostały usterki i wady 

oraz termin  ich usunięcia, 

 

b)  oryginału pisemnego oświadczenia Beneficjenta gwarancji, że Zleceniodawca gwarancji nie wykonał swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z tytułu nieusuniętych lub niewłaściwie usuniętych wad i usterek fizycznych 
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oraz zawierającego żądanie zapłaty oznaczonej kwoty, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma 

nastąpić wypłata z Gwarancji, 

 

c) pisemnego wezwania Zleceniodawcy gwarancji do zapłaty wysłanego przez Beneficjenta gwarancji za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w którym określono rodzaj wad i usterek fizycznych oraz sposób i termin ich 

usunięcia, a także kwotę roszczenia Beneficjenta gwarancji ze wskazaniem, że żądana kwota odpowiada 

nieusuniętym wadom i usterkom fizycznym, 

 

d) oświadczenia Beneficjenta gwarancji, że żądana kwota jest bezsporna i należna z tytułu Gwarancji. 

 

Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Beneficjenta 

gwarancji, których podpisy zostaną poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek bankowy 

Beneficjenta gwarancji. 

 

Gwarancja w okresie jej obowiązywania jest ważna w stosunku do Umowy zawartej przez Zleceniodawcę 

gwarancji.  

Gwarancja jest ważna od dnia podpisania przez Zleceniodawcę gwarancji i Beneficjenta gwarancji 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, podpisanego przez osoby upoważnione do dnia 

.............................. i obejmuje wszystkie roszczenia, które powstaną w terminie jej obowiązywania i których 

termin wymagalności przypada do dnia .................... oraz zostaną one zgłoszone Gwarantowi do dnia 

..................., to jest najpóźniej w ostatnim dniu ważności gwarancji, pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności 

Gwaranta. 

 

Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy: 

 

-  żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji dotyczące roszczeń, które obejmuje Gwarancja, nie zostało przekazane 

Gwarantowi do dnia ......................., 

- Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Gwarancji przed upływem terminu jej 

ważności, 

-   wysokość świadczeń z tytułu Gwarancji zrealizowanych przez Gwaranta osiągnie kwotę w niej przewidzianą, 

-   oryginał Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem upływu jej ważności. 

 

Oryginał Gwarancji powinien być zwrócony Gwarantowi po upływie ....... dni od ostatniego dnia terminu 

jej ważności. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeśli 

nie zostanie zwrócona Gwarantowi. 

 

Gwarancja jest nieprzenoszalna. 

 

Termin przedawnienia wierzytelności z tytułu Gwarancji zgłoszonej Gwarantowi w wyżej wymienionym 

terminie przez Beneficjenta reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 

665 ze zm.). 
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Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo polskie. 

 

Do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć z niniejszej Gwarancji zastosowanie mieć będzie 

prawo polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 

 

 

 

                    .................................................................. 

                (pieczęć firmowa i podpisy za Gwaranta) 
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ZAŁ. NR 10 A 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nr ........./2012 

z dnia ....................... 2012r. 

 

Gwarant: .......................................................................... 

........................................................................................... 

 

Beneficjent gwarancji: ................................................... 

........................................................................................... 

 

Zleceniodawca gwarancji: ............................................. 

.......................................................................................... 

  

Niniejsza gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, dalej zwana Gwarancją, została 

wystawiona na wniosek Zleceniodawcy gwarancji w związku z umową Nr ......../2012 z dnia 

.................................. 2012r. o roboty budowlane zawartą między Zleceniodawcą gwarancji i Beneficjentem 

gwarancji, zwaną dalej Umową, której przedmiotem jest 

.......................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................,  

na łączną kwotę wynagrodzenia Zleceniodawcy gwarancji w wysokości ............................ zł. (słownie: 

....................................................... złotych), stosownie do której Zleceniodawca gwarancji został zobowiązany 

do złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na kwotę wynoszącą ...............zł., to jest ...... % 

wynagrodzenia umownego Zleceniodawcy gwarancji. 

 Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zleceniodawcy gwarancji wobec Beneficjenta gwarancji dotyczące 

należytego wykonania robót budowlanych objętych Umową zgodnie z jej treścią z dnia wystawienia Gwarancji. 

 

 Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 

na rzecz Beneficjenta gwarancji na zasadach przewidzianych w Gwarancji kwoty nie przekraczającej .................. 

zł. (słownie: ................................................ złotych), stanowiącej łączną sumę gwarancyjną do wysokości 

................... zł. z tytułu nienależytego wykonania robót budowlanych przez Zleceniodawcę gwarancji. 

 

 Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu 

gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta do wysokości wypłaconej kwoty. 

 Gwarant wypłaci na rzecz Beneficjenta gwarancji każdą kwotę do wysokości wyżej określonej w terminie 

............. dni liczonym od daty przedłożeniu przez Beneficjenta gwarancji następujących dokumentów: 

 

a)  oryginału pisemnego oświadczenia Beneficjenta gwarancji, że Zleceniodawca gwarancji nie wykonał swoich 

zobowiązań wynikających z umowy w związku z nienależytym wykonaniem robót, zawierającego żądanie zapłaty 

oznaczonej kwoty, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, 

 

b) oryginału pisemnego wezwania Zleceniodawcy gwarancji do zapłaty wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem 
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odbioru, zawierającego kwotę roszczenia Beneficjenta gwarancji ze wskazaniem, że wymieniona kwota 

odpowiada nienależycie wykonanym robotom określonym w Umowie. 

 Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Beneficjenta 

gwarancji, których podpisy zostaną poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek bankowy 

Beneficjenta gwarancji. 

 

Gwarancja w okresie jej obowiązywania jest ważna w stosunku do Umowy zawartej przez 

Zleceniodawcę. Pisemnej akceptacji Gwaranta wymagają zmiany Umowy dotyczące zakresu robót budowlanych, 

ich wartości oraz terminu ich wykonania.  

 

Gwarancja jest ważna od dnia ................................... 2012r. do dnia .............................. 

i obejmuje wszystkie roszczenia, które powstaną w terminie jej obowiązywania i których termin wymagalności 

przypada do dnia .................... oraz zostaną one zgłoszone Gwarantowi do dnia ..................., to jest najpóźniej 

w ostatnim dniu ważności gwarancji, pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. 

 

Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy: 

 

-  żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji dotyczące roszczeń, które obejmuje gwarancja, nie zostało przekazane 

Gwarantowi do dnia .................................., 

- Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej 

ważności, 

- Zleceniodawca gwarancji zostanie zwolniony przez Beneficjenta gwarancji z wszelkich zobowiązań będących 

przedmiotem Gwarancji, 

-   wysokość świadczeń z tytułu gwarancji zrealizowanych przez Gwaranta osiągnie kwotę w niej przewidzianą, 

-   oryginał gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem upływu jej ważności. 

 

Oryginał gwarancji powinien być zwrócony Gwarantowi po upływie ............... dni od ostatniego dnia 

terminu jej ważności. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, 

nawet jeśli nie zostanie zwrócona Gwarantowi. 

 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 

 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo polskie. 

 

Do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć z niniejszej Gwarancji zastosowanie mieć będzie 

prawo polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 

 ..................................................................... 

 (pieczęć i podpisy osób reprezentujących Gwaranta) 
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ZAŁ. NR 10 B 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD i USTEREK 

Nr ........./2012 

z dnia ....................... 2012r.  

 

Gwarant: .......................................................................... 

........................................................................................... 

 

Beneficjent gwarancji: ................................................... 

........................................................................................... 

 

Zleceniodawca gwarancji: ............................................. 

.......................................................................................... 

 

Niniejsza gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek fizycznych, dalej zwana 

Gwarancją, została wystawiona na wniosek Zleceniodawcy gwarancji w związku z umową Nr ......../2012 z dnia 

................................ 2012r. o roboty budowlane zawartą między Zleceniodawcą gwarancji i Beneficjentem 

gwarancji, zwaną dalej Umową, której przedmiotem jest 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................,  

na łączną kwotę wynagrodzenia Zleceniodawcy w wysokości ............................ zł. (słownie: 

....................................................... złotych), stosownie do której Zleceniodawca gwarancji został zobowiązany 

do złożenia zabezpieczenia tytułem właściwego usunięcia wad i usterek fizycznych z tytułu rękojmi (gwarancji) na 

kwotę wynoszącą .........zł., to jest ...... % wynagrodzenia umownego Zleceniodawcy gwarancji. 

 

 Gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zleceniodawcy gwarancji wobec Beneficjenta gwarancji dotyczące 

właściwego usunięcia wad i usterek fizycznych zgodnie z treścią Umowy z dnia wystawienia niniejszej Gwarancji. 

 

 Na podstawie niniejszej Gwarancji, Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłaty 

na rzecz Beneficjenta gwarancji na zasadach przewidzianych w Gwarancji kwoty nie przekraczającej .................. 

zł. (słownie: ................................................ złotych), stanowiącej łączną sumę gwarancyjną do wysokości 

....................... zł. z tytułu nieusuniętych lub niewłaściwie usuniętych wad i usterek fizycznych przez 

Zleceniodawcę gwarancji w okresie rękojmi (gwarancji), po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych. 

 

 Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta, a każda wypłata z tytułu 

gwarancji obniża odpowiedzialność Gwaranta do wysokości wypłaconej kwoty. 

 

 Gwarant wypłaci na rzecz Beneficjenta gwarancji każdą kwotę do wysokości wyżej określonej w terminie 

............. dni liczonym od daty przedłożeniu przez Beneficjenta gwarancji następujących dokumentów: 
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a) pisemnego zgłoszenia Beneficjenta gwarancji o ujawnionych usterkach i wadach wraz z protokołem 

podpisanym przez Beneficjenta gwarancji i Zleceniodawcę gwarancji, w którym wymienione zostały usterki i wady 

oraz termin  ich usunięcia, 

 

b)  oryginału pisemnego oświadczenia Beneficjenta gwarancji, że Zleceniodawca gwarancji nie wykonał swoich 

zobowiązań wynikających z Umowy z tytułu nieusuniętych lub niewłaściwie usuniętych wad i usterek fizycznych 

oraz zawierającego żądanie zapłaty oznaczonej kwoty, ze wskazaniem rachunku bankowego, na który ma 

nastąpić wypłata z Gwarancji, 

 

c) oryginału pisemnego wezwania Zleceniodawcy gwarancji do zapłaty wysłanego za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, zawierającego kwotę roszczenia Beneficjenta gwarancji ze wskazaniem, że wymieniona kwota 

odpowiada nieusuniętym lub niewłaściwie usuniętym wadom i usterkom fizycznym. 

 

 Powyższe dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Beneficjenta 

gwarancji, których podpisy zostaną poświadczone notarialnie lub przez bank prowadzący rachunek bankowy 

Beneficjenta. 

 

Gwarancja w okresie jej obowiązywania jest ważna w stosunku do umowy zawartej przez Zleceniodawcę 

gwarancji. Pisemnej akceptacji Gwaranta wymagają zmiany umowy dotyczące zakresu robót budowlanych, ich 

wartości oraz terminu ich wykonania.  

Gwarancja jest ważna od dnia ................................. do dnia ............................ i obejmuje wszystkie 

roszczenia, które powstaną w terminie jej obowiązywania i których termin wymagalności przypada do dnia 

.................... oraz zostaną one zgłoszone Gwarantowi do dnia ..................., to jest najpóźniej w ostatnim dniu 

ważności gwarancji, pod rygorem wygaśnięcia odpowiedzialności Gwaranta. 

 

Gwarancja niniejsza wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku gdy: 

 

-  żądanie zapłaty Beneficjenta gwarancji dotyczące roszczeń, które obejmuje gwarancja, nie zostało przekazane 

Gwarantowi do dnia ......................., 

- Gwarant zostanie zwolniony ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji przed upływem terminu jej 

ważności, 

- Zleceniodawca gwarancji zostanie zwolniony przez Beneficjenta gwarancji z wszelkich zobowiązań będących 

przedmiotem Gwarancji, 

-   wysokość świadczeń z tytułu gwarancji zrealizowanych przez Gwaranta osiągnie kwotę w niej przewidzianą, 

-   oryginał gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przed terminem upływu jej ważności. 

 

Oryginał gwarancji powinien być zwrócony Gwarantowi po upływie ....... dni od ostatniego dnia terminu 

jej ważności. Gwarancja staje się bezprzedmiotowa i nieważna wraz z upływem terminu jej ważności, nawet jeśli 

nie zostanie zwrócona Gwarantowi. 

 

Wierzytelność z tytułu niniejszej gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 

 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tej Gwarancji stosuje się prawo polskie. 
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Do rozstrzygania sporów, jakie mogłyby wyniknąć z niniejszej Gwarancji zastosowanie mieć będzie 

prawo polskie, a sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby powoda. 

 

 

 

 ..................................................................... 

 (pieczęć i podpisy osób reprezentujących Gwaranta) 
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ZAŁ. NR 12 

INSTRUKCJA ODŚNIEŻANIA 

 

Usuwanie śniegu z dachów płaskich pokrytych izolacją przeciwwodną, 

membraną lub izolacją bitumiczną. 

 

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA proponuje odśnieżanie połaci dachowej z 

uwzględnieniem następujących zaleceń: 

 

1. Jeżeli warstwa śniegu jest gruba (powyżej 10 cm), można zastosować zgarnianie przy użyciu 

specjalnej szufli do odśnieżania (z krawędziami wykonanymi z tworzyw sztucznych). Czynność 

zgarniania śniegu należy wykonać z najwyższą ostrożnością, pozostawiając ewentualnie 

zespoloną z izolacją przeciwwodną warstwę śniegu o grubości ok. 5 - 10 cm. 

 

2. W czasie odśnieżania dachu należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności i zasad BHP, 

zabezpieczając się przed upadkiem z oblodzonego i ośnieżonego dachu. Niedopuszczalne jest 

jednak stosowanie butów z kolcami lub raków. 

 

3. Firma odśnieżająca zobowiązana jest ponadto do ustalenia z dawcą systemu (tj. producentem 

membrany lub izolacji bitumicznych) dodatkowych wskazówek koniecznych do uwzględnienia 

w sposobie odśnieżania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 

WARUNKI HANDLOWE, PROPONOWANE PRZEZ CZŁONKÓW DAFA, KTÓRE POWINNY BYĆ 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ UMOWY Z GENERALNYMI WYKONAWCAMI 

 

1.   Zakres prac, technologię i zestawienie kosztów zawiera Załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną 

część. Załącznik nr 2 został zdefiniowany na podstawie następującej dokumentacji: 

- 

- 

- 

ROBOTY DODATKOWE: Wszelkie roboty dodatkowe i zamienne nie będące przedmiotem niniejszej umowy 

Wykonawca wykona wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy zawartego po 

wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu zakresu robót, terminu wykonania oraz wartości wynagrodzenia, lub na 

podstawie pisemnego zlecenia na wykonanie robót dodatkowych. Do ustalenia wynagrodzenia za roboty 

dodatkowe będą zastosowane następujące wskaźniki kosztów: 

Stawka roboczogodziny dla:  

 

-robotnika wykwalifikowanego      ........................PLN/h 

-brygadzisty                             ........................PLN/h 

-mistrza                                  ........................PLN/h 

-kierownika robót                    ........................PLN/h 

-projektanta                          ........................PLN/h 

 

UWAGA :Powyższe stawki będą rozpatrywane indywidualnie przez członków DAFA. 

    

2. TERMINY UMOWNE: 

2.1. Ustala się następujące terminy realizacji robót: 

- przekazanie przez Zamawiającego podpisanego egzemplarza umowy -…………………… rozpoczęcie -

............................................. 

- szczelność całości lub elementów, zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 

- zakończenie-.......................................... 

2.2. Rozpoczęcie robót przy minimalnej ilości frontu robót, który wynosi ...% wielkości dachów  

2.3. Ustalone terminy zostaną zaktualizowane w przypadku: 

-przestojów i opóźnień powstałych z winy Zamawiającego; 

-konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych życzeniami Zamawiającego, 

a powodujących opóźnienia w wykonywaniu robót zasadniczych; 

-zasadniczych zmian zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych. 

-zaistnienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających prawidłowe lub zgodne z 

obowiązującą technologią prowadzenie robót, w szczególności: intensywnych opadów deszczu i śniegu, 

temperatury poniżej - ........ stopni Celsjusza, wiatrów nawalnych, warunków BHP uniemożliwiających 

prowadzenie robót lub stwarzających zagrożenie życia i zdrowia pracowników itp.  

-spowodowania przez Zamawiającego lub Inwestora przerw w realizacji robót, 
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-opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu frontu robót. 

-wystąpieniem siły wyższej – np. klęski żywiołowej, strajku załogi itp. 

2.4. Przedłużenie terminu nie może być jednak dłuższe niż czas trwania zdarzenia lub zdarzeń, które je wywołały, 

wymienionych w ust. 4.3.  

 

3. OBOWIĄZKI STRON.  

Zamawiający zobowiązuje się do : 

 odebrania przedmiotu umowy  i zapłaty umówionego wynagrodzenia w uzgodnionym terminie  

 pisemnego przekazania frontu robót , po którym może dopiero nastąpić rozpoczęcie prac przez 

wykonawcę ,a tym samym początek biegu terminów. 

 udostępnienia terenu inwestycji , zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych. 

 zapewnienia drożności ciągów komunikacyjnych, niezbędnych dla transportu specjalistycznego sprzętu 

(zapewnienie dojazdu do budowy, wyrównanie terenu dojazdu). 

 umożliwienie korzystania nieodpłatnie z niezbędnych mediów. 

 wskazania miejsca składowania odpadów. 

 koordynacji prowadzonej przez siebie działalności z robotami Wykonawcy w sposób umożliwiający 

realizowanie robót bez zwłoki. 

 Zapewnienia bezwarunkowego dostępu do dziennika budowy , na każde żądanie wykonawcy . 

 Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

 

4. WYNAGRODZENIE: 

4.1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto 

..............................................+ podatek VAT   

Lub 

4.1. Wykonawca z tytułu wykonania przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie wyliczone na podstawie obmiaru 

powykonawczego, zgodnie z cenami wynikającymi z załącznika nr 1 

 

5.TERMIN PŁATNOŚCI.  

5.1.Za wystawione faktury częściowe i fakturę końcową Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do..... dni od 

daty dostarczenia każdej z faktur VAT 

Lub 

5.1. Za wystawione faktury częściowe Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie do .... natomiast za fakturę 

końcową zapłaci do.... od daty dostarczenia każdej z faktur VAT 

Lub 

5.1. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/częściowych jest protokół finansowego zaawansowania robót  

sporządzony  zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 4 do umowy, zaś 

podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót. 

W przypadku opóźnień w przekazywaniu frontów robót przez zamawiającego, dopuszcza się wystawianie faktur w 

terminach wcześniejszych, niż opisanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

5.2. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  odsetki  

w wysokości ustawowej, jak również Wykonawcy przysługuje prawo przerwania prac do czasu wypłaty zaległych 

należności . 
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6.ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY. 

6.1. WYKONAWCA ma obowiązek dostarczyć w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru kompletną 

dokumentację: 

6.2.Zamawiający zobowiązany jest dokonywać odbiorów  częściowego i końcowego w terminach: 

 ...... dni od zgłoszenia w dzienniku budowy takiej gotowości przez Wykonawcę , jeżeli jest to odbiór 

częściowy (dotyczy tylko fragmentów chociaż częściowo funkcjonującego pokrycia, natomiast nie dotyczy 

robót częściowych - zanikowych, tj. poszczególnych warstw) 

 ...... dni od zgłoszenia w dzienniku budowy takiej gotowości przez Wykonawcę , jeżeli jest to odbiór 

końcowy  

6.3.Niestawienie się przedstawiciela Strony Zamawiającej w wyznaczonym terminie, lub nieuzasadnione nie 

udzielenie odbioru , będzie automatycznie upoważniało Wykonawcę do dokonania odbioru jednostronnego  

6.4.Protokoły odbiorów zaakceptowane przez Kierownika budowy ze strony Wykonawcy oraz Inspektora 

Nadzoru ze strony zamawiającego, będą podstawą do wystawiania faktur.  

6.5.Standardy służące do określania poprawności i jakości wykonywanych robót wynikają z aktualnie 

panujących i obowiązujących reguł techniki budowlanej. Jednocześnie podstawowe wytyczne parametrów 

jakościowych wynikają i są sprecyzowane przez dostawcę systemu bądź materiałów, np. izolacji 

przeciwwodnych, blach. 

6.6.Ewentualne zastoiny wody, będące wynikiem dopuszczalnych w ramach norm tolerancji wymiarowych 

oraz wynikające z tolerancji wymiarów układanych i wbudowywanych materiałów jak również powstałych 

strzałek ugięcia, nie stanowią podstawy do odmowy odbioru, a pokrycie pozostaje w 100% funkcjonalne. 

 

 

7. GWARANCJA 

7.1.Wykonawca udziela gwarancji: 

 na szczelność pokrycia na okres 10 lat, pod warunkiem zawarcia umowy serwisowej; bez zawarcia 

umowy serwisowej gwarancja szczelności pokrycia wynosi 5 lat;  

 na inne roboty budowlane np. obróbki blacharskie – 2 lata; 

  na instalację odgromową  - 1 rok; 

 na dostarczone materiały lub urządzenia zgodnie z gwarancjami producentów. 

Nie dopuszcza się udzielania przez wykonawców gwarancji dłuższych od tych, uzyskanych od dostawcy i 

producenta. 

Jednocześnie strony wyłączają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

 

 

7.2.Gwarancja nie obejmuje: 

 uszkodzeń powstałych z winy użytkownika obiektu lub z  innych przyczyn nie spowodowanych wadą 

materiału albo nienależytym wykonaniem robót przez inne firmy. 

 uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił wyższych. 

7.3. Wykonawca przekaże przed rozpoczęciem robót instrukcję użytkowania dla okresu realizacji (podczas 

prowadzenia robót), stanowiącą załącznik nr 6 do umowy oraz po odbiorze końcowym-załącznik nr 7 do 

umowy. 
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7.4. Ujawnione usterki i wady Zamawiający obowiązany jest zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż w 

terminie trzech dni od dnia ich wykrycia listem poleconym wysłanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 

adres siedziby Wykonawcy. W przypadku usterek i wad istotnych, których  nie usunięcie stwarza 

niebezpieczeństwo dla dalszego użytkowania obiektu, dopuszcza się zgłoszenie reklamacji faxem. 

7.5. Po przyjęciu przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust. 4, strony umowy niezwłocznie w 

uzgodnionym terminie sporządzają protokół, w którym wymienione zostaną ujawnione usterki i wady oraz termin 

ich usunięcia, który musi uwzględniać technologię, sztukę budowlaną i czas niezbędny dla realizacji tego typu 

napraw. 

7.6.W przypadku gdy usterki i wady nie zostaną usunięte w terminie wskazanym w protokole, o którym mowa w 

ust. 5, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy wysłanym listem poleconym, z żądaniem niezwłocznego 

usunięcia usterek i wad, może powierzyć usunięcie usterek i wad osobie trzeciej, a następnie po protokolarnym 

odbiorze naprawy jest uprawniony do zgłoszenia żądania zapłaty tytułem gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej.   

7.7.Bezzasadne żądanie powoduje obowiązek zwrotu niesłusznie pobranych środków oraz wypłatę dodatkowego 

odszkodowania do pełnej wysokości wynikłej z tego tytułu szkody. 

7.8.Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania się  z wykonaniem napraw gwarancyjnych do czasu uregulowania 

przez Zamawiającego wszystkich wymagalnych należności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy.  W sytuacji opisanej nie mają zastosowania uregulowania ust. 5. 

 

8. KAUCJA GWARANCYJNA (WARIANT 1 LUB 2) 

 
WARIANT 1 

Rachunek bankowy wykonawcy z upoważnieniem  

dla generalnego wykonawcy (inwestora) do dysponowania środkami na tym rachunku 

 

UWAGA! Nieodzownym jest uzgodnienie treści gwarancji, stanowiącej załącznik nr 9/10 przed 

podpisaniem umowy. 

 
7. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy objętych udzieloną gwarancją, o 

której mowa w p.6, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego.  

8. Kaucja gwarancyjna wg wyboru Wykonawcy może mieć postać gotówkową lub bezgotówkową. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży kaucji gwarancyjnej w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

udzielonych z zastosowaniem wzorów stanowiących odpowiednio Załącznik nr 9 lub 10 do Umowy, w 

terminie do dnia ....................., kaucja gwarancyjna udzielona przez Wykonawcę w formie gotówkowej, 

będzie przetrzymywana na wyodrębnionym subkoncie Wykonawcy prowadzonym przez bank 

.................................  o numerze  ............................................................................... z upoważnieniem 

Zamawiającego do dokonywania wypłat z tego rachunku. Treść upoważnienia stanowi załącznik nr 8 do 

Umowy. Subkonto, o którym mowa wyżej będzie prowadzone wyłącznie w celu przechowywania kaucji 

gwarancyjnej wynikającej z niniejszej Umowy. 

9. W przypadku kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, Wykonawca zobowiązany będzie do 

przekazania na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, z każdej zapłaconej przez 

Zamawiającego faktury, kaucji gwarancyjnej w wysokości 10% wartości faktury netto, która zostanie 

zwolniona w następujący sposób: 
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c) 50% po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy; 

d) 50% po okresie 3 (max 5) lat od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

10. Zatrzymana na okres 3 (max 5) lat część kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, może zostać 

zastąpiona według wyboru Wykonawcy gwarancją bankową lub ubezpieczeniową z zastosowaniem wzoru 

stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 9 lub 10 do niniejszej umowy w wysokości 5% netto należności za 

wykonanie prac Podwykonawcy z okresem ważności wg punktu 3. b) niniejszego paragrafu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania środków pieniężnych z subkonta, o którym mowa w pkt. 2 

niniejszego paragrafu, w okresie zatrzymania kaucji i ponad kwoty nie podlegające zwolnieniu, o których 

mowa wyżej w pkt. 3.  

12. Kaucja gwarancyjna podlega zwolnieniu w całości w trybie natychmiastowym po pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę do zwolnienia, a postanowienia pkt. 1 –5 niniejszego paragrafu tracą moc, 

jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż .................. dni lub gdy po stronie Zamawiającego ujawnią się 

okoliczności stanowiące przyczyny ogłoszenia wobec niego upadłości, o których mowa w art. 10 i n. ustawy z 

dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.).”  

 

WARIANT 2 

RACHUNEK POWIERNICZY 

11. Na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu wad przedmiotu umowy objętych 

udzieloną gwarancją, o której mowa w p.6, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia kaucji 

gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego.  

12. Kaucja gwarancyjna wg wyboru Wykonawcy może mieć postać gotówkową lub bezgotówkową. Jeżeli 

Wykonawca nie przedłoży w terminie do dnia ......................... kaucji gwarancyjnej w postaci gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych wg wzorów stanowiących odpowiednio załącznik nr 9 lub 10 do 

Umowy, kaucja gwarancyjna udzielona przez Wykonawcę w formie gotówkowej, będzie potrącana przez 

Zamawiającego w wysokości 10% wartości faktury netto, przy dokonywaniu płatności na rzecz 

Wykonawcy z każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy.  

13. Kwoty potrącone przez Zamawiającego tytułem kaucji gwarancyjnej będą wpłacane i przetrzymywane 

przez Zamawiającego na rachunku powierniczym otwartym przez Zamawiającego i prowadzonym przez 

bank .................................  o numerze  ............................................................................... .  

14. Udzielenie przez Wykonawcę kaucji gwarancyjnej w formie gotówkowej, o której mowa w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu, uzależnione jest od otwarcia przez Zamawiającego rachunku powierniczego, o 

którym mowa w ust. 3 i przechowywania na nim kwot potrącanych tytułem kaucji na tym rachunku przez 

okres do dnia zwolnienia kaucji gwarancyjnej w całości lub do dnia jej wykorzystania przez Zamawiającego 

w całości, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.   

15. Zamawiający zobowiązany jest otworzyć rachunek powierniczy, o którym mowa w ust. 3 przed 

dokonaniem potrącenia z pierwszej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na zasadach określonych 

w niniejszej Umowie. Umowa rachunku powierniczego otwartego przez Zamawiającego powinna 

obejmować postanowienia określone w załączniku nr 8 do Umowy. Otwarcie rachunku powierniczego 

wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji treści umowy rachunku powierniczego wyrażonej przez 

Wykonawcę. Brak akceptacji umowy rachunku powierniczego przez Wykonawcę zwalnia go z obowiązku 

udzielenia kaucji gwarancyjnej, a postanowienia niniejszego paragrafu tracą moc.  

16. Rachunek powierniczy, o którym mowa wyżej będzie prowadzony wyłącznie w celu przechowywania kaucji 
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gwarancyjnej wynikającej z niniejszej Umowy. 

17. Kaucja gwarancyjna udzielana przez Wykonawcę na powyższych zasadach będzie zwolniona przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

a) 50% po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy;  

b) 50% po okresie 3 (max 5) lat od momentu dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, 

18. Zatrzymana na okres 3 (max 5) lat część kaucji gwarancyjnej udzielonej w formie gotówkowej, może 

zostać zastąpiona według wyboru Wykonawcy gwarancją bankową lub ubezpieczeniową z zastosowaniem 

wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 9 lub 10 do niniejszej umowy w wysokości 5% netto 

należności za wykonanie prac Podwykonawcy z okresem ważności wg punktu 7. b) niniejszego paragrafu. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania środków pieniężnych z rachunku powierniczego, o 

którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w okresie zatrzymania kaucji i ponad kwoty nie podlegające 

zwolnieniu, o których mowa wyżej w ust. 7.  

20. Kaucja gwarancyjna podlega zwolnieniu w całości w trybie natychmiastowym po pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego przez Wykonawcę do zwolnienia, a postanowienia pkt. 1 – 9 niniejszego paragrafu tracą 

moc, jeżeli Zamawiający będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż .................. dni lub gdy Zamawiający nie będzie przekazywał na 

rachunek powierniczy środków potrącanych tytułem kaucji gwarancyjnej zgodnie z Umową lub gdy po 

stronie Zamawiającego ujawnią się okoliczności stanowiące przyczyny ogłoszenia wobec niego upadłości, o 

których mowa w art. 10 i n. ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 

60, poz. 535 ze zm.).”  

 

9.KARY UMOWNE:  

Maksymalna wartość kar umownych wynosi ..... 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy: 

zał. nr 1 – Oferta opisująca zakres prac, technologię, zestawienie kosztów 

zał. nr 2 – Dokumentacja ofertowa 

zał. nr 3 – Harmonogram  

zał. nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowy 

zał. nr 5 – Propozycja umowy serwisowej 

zał. nr 6 – Instrukcja użytkowania pokrycia dachowego w czasie trwania realizacji  

zał. nr 7 – Instrukcja eksploatacji pokrycia dachowego po odbiorze końcowym 

zał. nr 8 – WARIANT 1 - Upoważnienie dla zamawiającego do rachunku bankowego wykonawcy  

zał. nr 8 – WARIANT 2 – Postanowienia obligatoryjne umowy rachunku powierniczego– WARIANT 2  

zał. nr 9 (A i B) -  Wzór gwarancji bankowej 

zał. nr 10 (A i B) – Wzór gwarancji ubezpieczeniowej 

zał. nr 11 – Zgoda inwestora na zawarcie niniejszej umowy 

zał. nr 12 – Instrukcja odśnieżania 
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ZAŁ. NR 14 

UZASADNIENIE KORZYŚCI GW,  

WYNIKAJĄCYCH ZE STOSOWANIA DOKUMENTCJI DAFA 

 

 

Wychodzimy z założenia, że współpraca z Państwem może być postrzegana przez pryzmat 

ścisłej zależności. Wzrost jakości usług firm wykonawczych, świadczonych na rzecz Państwa, w tym 

między innymi zachowanie terminowości ich realizacji wpłynie na poprawę relacji partnerskich w 

procesie realizacyjnym.  

 

Popierając firmy zrzeszone w Stowarzyszeniu, uczestniczą Państwo w procesie poprawy 

jakości standardów wykonawczych na rynku budowlanym w Polsce. Ujednolicenie standardów 

realizacyjnych doprowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa wyboru wykonawców w procesie 

ofertowym i zwiększy Państwa pewność, że wybrana firma uwzględniła wszystkie konieczne do 

realizacji materiały, produkty oraz realizuje je i będzie realizować zgodnie z obowiązującymi 

regułami i normami techniki budowlanej, w tym również z uwzględnieniem przepisów BHP.  

 

Reasumując, poprzez wybór w procesie ofertowania firm będących członkami DAFA, 

stwarzacie sobie Państwo większe szanse: 

 zachowania standardów wykonawczych; 

 zachowania terminów realizacyjnych; 

 minimalizacji błędów wykonawczych, których ewentualne koszty naprawy mogą w 

skrajnych przypadkach przewyższać wielokrotnie koszt wykonania dachu lub 

fasady; 

 poprawy wizerunku i szybszego rozwoju Państwa organizacji; 

 popierania zdrowej konkurencji; 

 uczestnictwa w procesie poprawy jakości standardów wykonawczych; 

 poprawnego doboru firm wykonawczych w procesie ofertowania. 

 

Pokładamy nadzieję, iż powyższe postulaty zostaną przez Państwa zaakceptowane w imię 

realizacji wspólnych celów, co pozwoli na  stworzenie optymalnych relacji pomiędzy uczestnikami 

procesów realizacyjnych i umocni naszą wspólną pozycję na rynku.  
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UWAGI DO DOKUMENTACJI HANDLOWEJ DAFA 

 

1. UZUPEŁNIENIA ZGŁOSZONE PRZEZ: FIRMA 

 Marek Lisiakiewicz POLTING S.A. 

 

 

UMOWA 

§2 pkt.1  

Lepiej jest wpisać zakres do umowy a nie odnosić się do załącznika Nr 1 i nr 2. Zakres jest istotną częścią umowy. 

Poza tym jak umowa ma wiele załączników i trzeba ja kartkować aby przeczytać to jest to nieczytelne i 

denerwujące.  

§6 pkt.2  

„Wykonawcy przysługuje prawo do przerwania prac do czasu zapłaty należności” - nikt się nie zgodzi na taki 

zapis. Proponuje łagodniejszy – W przypadku opóźnienia zapłaty powyżej ....... dni od terminu płatności 

Wykonawcy przysługuje prawo przerwania prac z winy Zamawiającego do czasu wypłaty zaległych płatności. 

Przerwanie prac z winy Zamawiającego powoduje przesunięcie terminu zakończenia robót o odpowiednią ilość dni 

roboczych wywołanej przerwy.  

§7 

Proponuję wstawić pkt. dodatkowy pomiędzy 3 i 4 o treści „Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie 

spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.” 

Taki zapis powoduje, że odbiór się odbył,  wprawdzie z usterkami, które należy usunąć w jakimś tam czasie, ale 

nie pozostajemy w zwłoce z terminem oddania. 

§9 pkt. 1  

Całkowicie błędny zapis, nie można mówić o wadach przedmiotu umowy. Powinno być ” Tytułem zabezpieczenia 

należytego (lub lepiej terminowego, bo tylko ograniczamy do terminu) wykonania umowy przez Wykonawcę oraz 

właściwego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad i usterek, z każdej faktury podwykonawcy zostanie 

potrącona kwota ....... % wartości netto faktury ( nie pisał bym że 10%, bo my zgadzamy się już tylko na 

potrącenia 5% ). Połowa z tej kwoty zostanie zwrócona Wykonawcy po podpisaniu protokołu odbioru, zaś druga 

jej część stanowić będzie zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji ( 

Zatrzymanie Gwarancyjne). Zatrzymanie Gwarancyjne może być zastąpione przez Wykonawcę gwarancją 

bankową lub ubezpieczeniową wystawioną na okres gwarancji o treści stanowiącej załącznik nr ...... do niniejszej 

umowy.  

W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę uzgodnionej gwarancji kwota Zatrzymania Gwarancyjnego będzie 

przetrzymywana na wyodrębnionym koncie Wykonawcy.... 

Generalna uwaga – trzeba przekonstruować cały ten punkt –  pozostawienie kasy Zlecającemu to jest 

ostateczność, o której należy mówić na końcu ustaleń umownych. Najpierw najważniejsze – zwrot I części kaucji 

po odbiorze, później zwrot kaucji Zatrzymania Gwarancyjnego na podstawie dogodnej dla nas tj. możliwej do 

uzyskania najprościej gwarancji ubezpieczeniowej w ostateczności bankowej  rachunek powierniczy czy też 

wyodrębniony Zlecającego to ostateczność.  
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GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE: 

Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają gwarancji ubezpieczeniowych po zweryfikowaniu stanu finansowego 

firmy ( bilans, rachunek wyników, nie zalegania, opinie bankowe, F01, CIT, i inne) Niestety trzeba przejść 

przez tą procedurę. Najlepiej wystąpić z wnioskiem o podpisanie umowy na udzielanie przez TU gwarancji. 

Należy określić limit kwoty o jaką się ubiegamy  np. Na gwarancje właściwego wykonania umowy – 

500.000zł . Te kwoty i tak wyznaczy TU na podstawie wyników firmy. POLTING SA ma takie umowy z Hestią, 

Wartą, PZU i Allianz. ( Są jeszcze inne TU dające gwarancje – CIGNA, GERLING, GENERALI) Są one bez 

problemów do uzyskania, nawet w czasach kiepskich wyników finansowych były podpisywane umowy na ich 

udzielanie – tylko mogły być niższe przydzielone limity lub wyższe zabezpieczenia. Zabezpieczenia są zależne 

od wyników firmy ( ale są to zazwyczaj miękkie zabezpieczenia – weksel, poręczenie, przewłaszczenie, cesja 

polisy, rzadko hipoteka lub lokata, nawet jeśli lokata to np. na 30% kwoty zabezpieczanej) Tak więc po 

przejściu procedury weryfikacyjnej w danym Tow. Ubezp. mamy zagwarantowane, że będą nam wystawiać 

gwarancje do jakiegoś tam limitu. ( limit po czasie bezszkodowym, lub po poprawie wyników można 

zwiększyć). Problem polega na tym, że nie wszystkie treści gwarancji są akceptowane. W załączeniu 

przesyłam treści gwarancji PZU, Allianz, Hestia Warta.( z tymi współpracuje POLTING). Najlepsze jest PZU, 

ale dają tylko gwarancje na 3 lata. Potem Allianz – na 5 lat, potem Hestia i Warta – po 4 lata. TU niechętnie 

zmieniają treści gwarancji, tak jak by sobie życzył Zleceniodawca, tłumacząc to tym, że mają podpisane 

umowy reasekuracyjne. Ten argument zazwyczaj skutkuje aby Zleceniodawca nie wprowadzał poprawek i 

przyjął treść gwarancji. Najlepiej aby uzgodnił 2 lub więcej treści gwarancji  na wypadek skończenia się nam 

limitu. ( O technikach negocjacji i argumentacji  opowiem odpłatnie bo jest to kawał wiedzy, i tylko dla 

wybranych firm) Jeśli przebrniemy w wyniku negocjacji przez problem uzgodnienia treści to pozostaje nam 

problem, że gwarancje są za krótkie do udzielonej gwarancji. Można uzgodnić ze Zleceniodawcą zapis w 

umowie : „ Wykonawca na jeden miesiąc przed  terminem ważności gwarancji ubezpieczeniowej przedłoży 

aneks przedłużający lub  nową gwarancję” Czasami taki zapis wystarczy, ale zazwyczaj Zamawiający pyta, 

jaką ma gwarancję, że przedłużymy mu tą gwarancję ubezpieczeniową. I tak naprawdę nie ma żadnej. Bo 

żadne Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie napisze zobowiązania ( tzw. promesy) że przedłuży gwarancje, bo 

nie wie jaka sytuacja nasza i całej gospodarki będzie za np. 5 lat. Tak więc można Zleceniodawcy 

zaproponować jako zabezpieczenie weksel własny wraz z deklaracją wekslową i wdzięk własny. Jeśli nasze 

wdzięki nie podziałają to klapa, pozostaje gwarancja Bankowa. 

 

GWARANCJE BANKOWE: 

Każdy bank wystawia gwarancje bankowe, nawet na tyle lat na ile chcemy. POLTING dostaje 10 letnie 

gwarancje, ale pod zastaw 100% kasy, którą trzeba wcześniej położyć na lokacie w banku i zablokować, a 

potem ubiegać się ze Zleceniodawcą o zwrot kasy, co Zleceniodawca robi niechętnie. Dlatego ważne są 

zapisy umowne, że na podstawie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ma zwrócić kasę. Czasami trzeba 

sięgać do windykacji firmy windykacyjnej, co w przypadku dobrych umownych zapisów jest skuteczne. 

Gwarancje bankowe są płatne na tzw. Pierwsze żądanie – czyli Beneficjent (Zleceniodawca)  może bez 

podania przyczyny zażądać wypłaty kasy w ilości jaka chce i ją dostaje, dlatego są dla nas niebezpieczne. 

Słyszałem, że jakaś duża firma jak upadała to poprosiła banki o wypłatę z gwarancji i dostała extra kasę. Zaś 

firmą wykonawczym pozostało sądzenie się z upadłym, czyli sprawa beznadziejna.  Lepiej dawać gwarancje 

ubezpieczeniowe, bo dostaje tylko tyle kasy ile udowodni, że wydał na naprawę na naprawę dachu 

(oczywiście mogą naciągać). 

Złożenie gwarancji bankowej jest zawsze lepsze niż pozostawienie kasy u Zleceniodawcy ( nawet na 
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rachunku powierniczym) chociażby ze względów księgowych ( mamy kasę u nas a nie na należnościach u 

klienta).  

Dlatego zachęcam firmy DAFA do podjęcia wysiłku uzyskiwania gwarancji najlepiej ubezpieczeniowych w 

ostateczności bankowych. ( Byłoby niedobrze, by dawać za dużo gwarancji bankowych, bo Zleceniodawcy 

rozumieją nasze problemy z gwarancjami ubezpieczeniowymi i chcą negocjować, bo chcą aby im robić, a jak 

się pojawia się na rynku 10 letnie gwarancje bankowe to usztywnią stanowisko).    

 

RACHUNEK POWIERNICZY 

Nigdy nie stosowałem i wątpię aby Zleceniodawca się zgodzi,  chociażby z tego powodu, że musi wykonać 

dodatkowe czynności typu otwarcie rachunku. Ale jak już jakaś nasza firma to wywalczy, to będziemy mieli 

drzwi otwarte i jeden krok do przodu. Tak więc popieram. Dobry jest podpunkt 10 par. Wariant 2.  

8.  Wzory gwarancji ubezpieczeniowych trzeba uzgadniać w umowie jako konkretne gwarancje Hestia, 

Warta, Allianz, PZU itd., tak więc nie ma sensu przedstawiać w dokumentacji DAFA załącznika 10B. 

Podobnie gwarancje bankowe, każdy bank ma odrobinę inne treści, więc każda firma powinna sobie 

uzgadniać gwarancję swojego banku, a nie tą z załącznika 9B. 

9. Z praktyki wiem, że nie ma sensu uzgadniać ze Zleceniodawcą treści gwarancji dobrego wykonania 

kontraktu. Zanim dostaniemy gwarancję, to zazwyczaj budowa się kończy – niepotrzebne koszty, a i tak 

kaucja jest nam zatrzymywana. To czy zatrzymają nam 10%, czy 5% do czasu odbioru to nie jest taki wielki 

problem. Trzeba ich tylko nękać by zwrócili kaucje po odbiorze, ale  i tak zwrócą dopiero jak dostaną od 

Inwestora, czyli niezależnie od nas. Zatem załącznik nr 9a też jest zbędny, z tych samych powodów jak w 

pkt. III. ( każdy bank i TU ma inny i zależy to z jakim dana firma współpracuje.) Chyba, że tylko ze względów 

poglądowych dla członów DAFA. 

10. Generalnie jak już pisałem powyżej należy unikać odnoszenia umowy do wielu załączników bo nikt nie 

lubi takiej umowy czytać. 

 

 

2. UZUPEŁNIENIA ZGŁOSZONE PRZEZ: FIRMA 

 Cezary Kasprzak HORN Polska Sp. z o.o. 

 

UMOWA 

 

§ 2 pkt. 3. 

Dopisać : Koszt materiałów – wg zapotrzebowania;  rozliczenie na podstawie  kosztorysu wykonawczego. 

 

§ 8   

Dopisać dodatkowy pkt. 9 o brzmieniu: 

Ingerencja firmy trzeciej w pokrycie dachowe bez wiedzy i zgody firmy udzielającej gwarancji skutkuje utratą 

prawa do roszczeń z tyt. gwarancji. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego 

zwrotu zatrzymanej kaucji gwarancyjnej Wykonawcy. 
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INSTRUKCJA ODŚNIEŻANIA  

 Dopisać dodatkowe punkty o brzmieniu: 

 

ZALECENIA: 

W przypadku wystąpienia oblodzeń warstwy  wierzchniego pokrycia dachowego, nie podlega to 

usuwaniu gdyż grozi to poważnym uszkodzeniom mechanicznym połaci dachowej. 

W przypadku odśnieżania powierzchni większej jak 2.000 m2, Zamawiający zobowiązany jest udostępnić 

min. 3 miejsca przeznaczone na zrzucanie śniegu ( z 3 stron obiektu). 

Kwestia wywozu śniegu z terenu obiektu – pozostaje kwestią do indywidualnego uzgodnienia pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą. 

 

UMOWA SERWISOWA 

Tu przedstawiamy niektóre z punktów, które nasza firma zawiera w umowach serwisowych, a które można by 

wykorzystać w treści proponowanej przez DAFA umowy. 

 

§1   

PRZEGLĄDY OKRESOWE 

1. W każdym roku kalendarzowym Zleceniobiorca dokona 2-krotnego przeglądu pokrycia dachowego obiektu: 

1.1. przełom jesień – zima: 1x 

1.2. przełom wiosna - lato: 1x 

Termin wykonania przeglądu Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Dyrektorem 

Marketu/ Dyrektorem Technicznym w osobie......................................... 

2. Uszczelnienie dachu będzie kontrolowane pod względem właściwego stanu technicznego. 

3. W ramach przeglądu przewidziane są następujące czynności: 

- Oczyszczenie systemu odwadniającego (rynny, wpusty,  itp.); 

- Zlikwidowanie naniesionych zanieczyszczeń z powierzchni rogów i załamań budynku; 

- Zlikwidowanie ewentualnej roślinności; 

- Optyczna kontrola wszystkich złączy (uszczelnień) szczególnie przy wszelkiego rodzaju urządzeniach 

dachowych; 

- Kontrola wszystkich uszczelnień przy mechanicznych częściach na dachu (anteny, klimatyzatory , 

wentylatory, reklamy, itp.); 

- Ocena  wyglądu wizualnego obiektu. 

4. Po przeglądzie i obejściu obiektu Zleceniodawca wraz z fakturą otrzyma raport pokontrolny oraz  protokół o 

koniecznych i polecanych przez Zleceniobiorcę pracach, których nie obejmuje umowa serwisowa.  

5. Zleceniodawcy zostanie przedstawiony do akceptacji kosztorys na wykonanie niezbędnych prac. 

6. Jeżeli w protokole nie stwierdzono usterek, Zleceniobiorca bierze odpowiedzialność za szczelność pokrycia 

do następnego przeglądu z wyłączeniem: 

6.1. Wad ukrytych 

6.2.  Szkód dokonanych przez użytkownika obiektu lub osoby trzecie 

6.3. Katastrof 

6.4. Będących skutkiem nadzwyczajnych warunków atmosferycznych 
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§2   

USTERKI  / NAPRAWY 

1. Zgłoszenie o stwierdzonej usterce Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy  pod nw. numery 

faksu. Dopuszcza się zgłoszenie usterki w formie telefonicznej, jednak najpóźniej do 12 godzin należy je 

potwierdzić faksem. 

tel.  i  fax  

(pon. – czw. w godz. 8:00 – 16:00; piątek w godz.8:00-15:00 ) 

  

Kopię zgłoszenia Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączać do każdej faktury za naprawę. 

 

2. Po otrzymaniu zgłoszenia, Zleceniobiorca skontaktuje się ze Zleceniodawcą celem dokonania uzgodnień nt. 

kosztorysu usunięcia usterki oraz trybu dalszego postępowania. Podstawą do podjęcia czynności 

naprawczych przez Zleceniobiorcę, w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie zlecenie 

otrzymane od  Zleceniodawcy. 

3. Zapisów z ust. 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku wyższej konieczności, tj. gdy na 

zgłoszeniu usterki widnieje jeden z nw. zapisów: 

a) usterka zagraża zdrowiu lub życiu ludzkiemu, lub 

b) usterka niesie ze sobą niebezpieczeństwo powstania znacznych strat finansowych. 

W takiej sytuacji Zleceniobiorca podejmie czynności mające na celu usunięcie wady/usterki, w terminie 

zgodnym z zapisem ust. 4 niniejszego paragrafu, bez konieczności potwierdzenia zlecenia przez Centralę 

Zleceniodawcy. 

4. W przypadku zaistnienia awarii na dachu spowodowanej przez użytkownika obiektu lub innych przyczyn, 

Zleceniobiorca podejmie działania interwencyjne w terminie: 

- do .................. dni roboczych  licząc od dnia pisemnego zgłoszenia awarii, 

- do .................. 48 godz. w przypadku pilnej awarii. 

5. Potwierdzeniem wykonania naprawy jest sporządzony przez Zleceniobiorcę protokół serwisowy  

potwierdzony przez ................................................... lub osobę przez niego upoważnioną, który 

Zleceniobiorca zobowiązany jest każdorazowo dołączać do faktury za naprawę.  

6. Rozliczenie za dokonane naprawy nastąpi na podstawie protokołu powykonawczego wg ustalonych stawek: 

a) naprawy wykonywane w trybie zwykłym, tj. do ................. dni roboczych: 

( indywidualne stawki Wykonawcy) 

b) naprawy wykonywane w trybie pilnym, tj. w ciągu 48 godzin: 

 (indywidualne stawki Wykonawcy) 

 

 
 


