
 
Załącznik  nr 7 do SIWZ 

 

 

 

PROJEKT UMOWY 

 

W dniu ……… 2015 r. w Czeremsze pomiędzy: Gminą Czeremcha z siedzibą w Czeremsze ul. 

Duboisa 14, 17-240 Czeremcha       REGON ….......….., NIP ….......….., 

reprezentowaną przez: 

Michała Wróblewskiego – Wójta Gminy Czeremcha 

przy kontrasygnacie Mirosławy Kondrackiej Najbuk - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

REGON …..............….., NIP …................-..….., 

zwanym dalej "Wykonawcą". 

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym - została zawarta u m o w a o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na który 

składa się „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Czeremsze, Gmina 

Czeremcha”, o przepustowości Qd,śr= 300 m3/d 

 

Zakres rzeczowy operacji obejmuje:  

 

1. Punkt zlewny ścieków lub osadów dowożonych 

• Szybkozłącze do odbioru ścieków i osadów dowożonych 

• Separator zanieczyszczeń stałych 

• Pomiar ilości ścieków dowożonych 

• Moduł rejestracyjny, wydruk danych 

2. Zbiornik uśredniający ścieków lub dowożonych 

• Układ napowietrzania / mieszania 

• Porcjowe dozowanie ścieków 

3. Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków 

• Automatyczna krata hakowa 

• Piaskownik pionowy ze separatorem piasku 

4. Pompownia główna 

• Stacja pomp zatapialnych 

5. Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych:  

• Automatyczne sito skratkowe 



 
• Separator zawiesiny łatwo opadalnej  

6. Oczyszczanie biologiczne ścieków połączonych: 

• Selektor – warunki niedotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony 

posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne 

• Komora denitryfikacji/nitryfikacji 

• Osadnik wtórny pionowy – separacja osadu od ścieków  

7. Pomieszczenie dmuchaw 

• Stacja dmuchaw 

• Układ dystrybucji powietrza 

8. Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 

• Przepływomierz elektromagnetyczny 

9. Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 

• Prasa taśmowa 

• Stacja przygotowania i dozowania flokulantu 

• Przenośnik śrubowy osadu 

10. Stacja wapnowania osadu odwodnionego 

• Mini zestaw do wapnowania osadu 

• Przenośnik śrubowy wapna 

11. Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z 

możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków. 

12. Droga dojazdowa z utwardzeniem placów postojowych i ciągów pieszych  terenie oczyszczalni , 

13. Przyłącze wodociągowe ,kanał ścieków oczyszczonych  

14. Sieci sanitarne i technologiczne na terenie oczyszczalni 

15. Ogrodzenie terenu oczyszczalni , mała architektura 

 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz STWiOR, 

które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:  

 

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

- zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

- zlokalizowanie i przygotowanie zaplecza placu budowy wg swoich potrzeb i na swój koszt; 

- dostarczenie deklaracji kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy 

wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; 

- zapewnienie dozoru mienia na własny koszt; 

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonywaniem przedmiotu 

budowy; 

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

- wykonanie prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych,  

- wykonanie rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających,  

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy 

kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. 



 
 

§ 2 

 

1. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się kompleksowo 

wykonać Przedmiot umowy z materiałów własnych oraz przekazać Zamawiającemu 

Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie umożliwiającym jego 

użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Materiały użyte do wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, powinny 

odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie                   

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

 

4.  Materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, stanowią własność Wykonawcy                  

i winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy 

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 

21 ze zm). 

5. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o 

odpadach w ramach wynagrodzenia za wykonanie całości Przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca opracuje i wdroży przy wykonywaniu niniejszej umowy plan bezpieczeństwa                  

i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.   

7. Ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest na własny koszt naprawić. 

 

§ 3 

 

1. Termin wykonania i odbioru Przedmiotu umowy ustala się następująco: 

a) rozpoczęcie robót –od zawarcia umowy; 

b) ………………… 

c)  wykonanie całości robót i ich odbiór – do 11 grudnia 2015r. 

 

2. Za termin zakończenia Przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

3.Termin zakończenia określony w ust. 1 może ulec zmianie odpowiednio co najmniej                                 

o okres trwania przyczyn, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 



 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do 

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 

uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, działania siły wyższej (np. 

klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i technologią wykonania robót, 

 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy                     

i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu 

umowy równy będzie co najmniej okresowi przerwy lub postoju. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną 

Ofertą. 

 

2.Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

 

3.Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza i 

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 

użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

 

5. Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci),  na zasoby którego w zakresie zasobów 

finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania 



 
wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do 

przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy. 

Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 

Zamawiającego.  

 

6. Dokument potwierdzający zobowiązanie ………. (podmiot trzeci)do solidarnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie 

zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określający 

szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do 

Umowy. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: …………………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:………………………………………………………………….……………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 

wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, 

iż: 

 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 

przez   nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 

przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 

następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

 



 
d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania 

wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,  SIWZ , STWiOR, 

 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo,  nie będzie  krótszy od okresu 

odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 

doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 

dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 

odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, 

 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

 

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót  wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub 

ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w 

przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy.   

 

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 

maksymalnie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za 



 
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 

Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w 

następujących przypadkach:  

 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 4,  

 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa 

w ust. 7, 

 

c) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę; 

 

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

 

e) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 

 

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 

roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie Umowy. 

 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, 

uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem 

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust  9.  

 



 
13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana 

za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 

% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §6, oraz Umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy 

czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o 

wartości większej niż 50.000 zł. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż 

ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 

określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w 

ust. 7 –13. 

19. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w ust. 

17, stosuje się zasady określone w ust.  7 –13.  

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 

Umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 

Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 



 
usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 

podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o 

podwykonawstwo –tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                  

w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

 

25. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 24 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 

26. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

 

27. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Termin na zgłoszenie uwag wyznaczony 

zostanie na okres nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji o możliwości zgłoszenia 

pisemnych uwag. 

28. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 27 Zamawiający 

może: 

 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub  podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



 
 

29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

 

30. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców i 

dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom  i dalszym 

Podwykonawcom. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń 

podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

 

§6 

 

1.Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: 

netto: ……………………………………………………………....……..  zł 

słownie: .....................................................................................................  zł 

brutto: …………………………………………………………………....  zł 

słownie: .....................................................................................................  zł 

 

2.Kwota brutto zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości ……….% wg 

przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

 

3.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku 

od towarów i usług (VAT), kwota brutto wynagrodzenia oraz stawka podatku VAT zostanie 

aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana w ten sposób, że kwota netto 

pozostanie bez zmian. 

 

4.Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie 

trwania niniejszej umowy. 

 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmioty odbioru będzie odbywało się fakturami : 

a) I fakturą częściową na kwotę około 50% wartości zamówienia po wykonaniu co najmniej 50% 

zamówienia. 

b) faktura końcowa obejmująca rozliczenie całości inwestycji po wykonaniu całości zamówienia i 

spełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań określonych w niniejszej umowie, 

6. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie protokół 

odbioru częściowego. 

7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół  

komisyjnego, końcowego odbioru przedmiotu umowy wraz z kompletem dokumentów określonych 

w niniejszej umowie oraz: 

a) oświadczeniem Wykonawcy, iż rozliczył wszystkie wykonane prace i jest to faktura ostateczna, 

b) oświadczeniami podwykonawców potwierdzającymi, iż nie wnoszą oni roszczeń do wzajemnych 

rozliczeń finansowych wynikających z umów zawartych z Wykonawcą, 

 

§ 7 

 



 
1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu 

działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie 

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

 

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§8 

 

1.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie. 

Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca. 

 

2.Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

 

3.Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

 

4.Jeżeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1., 

Zamawiający może zlecić usunięcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§9 

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego  Przedmiotu 

umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru 

końcowego przez Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego (końcowego) 

rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności 

odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7 dnia, licząc od dnia 

ich rozpoczęcia.  

4. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele 

Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 



 
5. Na co najmniej 7 dni przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 

wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia oraz 

inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentów 

obciąża Wykonawcę.  

6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia  i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

7. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo 

zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 

zobowiązania wynikającego z umowy. 

 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub zawiera wady istotne                              

w szczególności uniemożliwiające użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,                

to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

nieistotne wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad -fakt 

usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Termin na usunięcie wad 

wyznaczany będzie z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych i  pogodowych 

tak aby prace mogły być realizowane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawca  przedłoży w terminie 48 godzin Zamawiającemu kalkulację szczegółową 

czasu jaki jest niezbędny do wykonania robót naprawczych  a Zamawiający dokona 

weryfikacji tego dokumentu i ustali datę końcową usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie 

Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

 

10. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane 

niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli                 

w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 

11. Jeżeli Zamawiający  przeprowadzi badania na swoje zlecenie  w rezultacie których okaże 

się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych  

badań obciążają Wykonawcę. 

 

§ 10 

 



 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6niniejszej umowy, rozliczone będzie na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru 

Przedmiotu umowy.  

2. Należność z tyłu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy nr………………………………………... 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 11 

 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania Przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecić/polecać Wykonawcy wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do 

projektowanych w Dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z zaleceń  

projektanta,  wprowadzonych do dokumentacji z zachowaniem ograniczeń wynikających z 

art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 

Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy.  

Wykonanie zamówień dodatkowych musi być poprzedzone procedurą udzielenia 

zamówienia publicznego  i zawartą umową. 

 

3. Wykonawca nie może  wprowadzić jakichkolwiek zmian dot. jakości i ilości robót bez 

pisemnego polecenia Zamawiającego.  

 

§ 12 

 

Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy,                        

a przede wszystkim: 

 

1) Kodeks Cywilny, 

2) Prawo Budowlane, 

3) Prawo zamówień publicznych 

 

§ 13 

 

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą Umową z ramienia Zamawiającego do 

koordynowania i rozliczania robót będzie Inspektor nadzoru: 

 

Pan/i …..................................................  

 

2. O każdej zmianie Inspektora Nadzoru, Zamawiający zobowiązuje się powiadomić 

Wykonawcę na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od takiej zmiany. Zmiana Inspektora Nadzoru 

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 



 
3. Inspektor Nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach 

powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. 

4. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji 

odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia Wad przedmiotu odbioru. 

5. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy świadectw jakości oraz atestów na 

wbudowane urządzenia i materiały. 

6. Zgłoszone wady, w trakcie wykonywania oraz w okresie rękojmi będą niezwłocznie 

usunięte przez Wykonawcę, nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia Wady, z wyjątkiem Wad 

stwierdzonych przez komisję odbioru, które to terminy podane będą w protokole odbioru. 

7. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte 

niezwłocznie. 

8. Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru poświadcza usunięcie Wad. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych Wad w terminie wynikającym z Umowy, 

Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy). 

10. Koszt usunięcia Wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

 

§ 14 

 

1. Obowiązki kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) z ramienia Wykonawcy 

pełnił będzie: …………………………… nr uprawnień …………………............. 

Obowiązki kierownika robót (branża sanitarna) z ramienia Wykonawcy pełnił będzie: 

…………………………… nr uprawnień …………………............. 

 

Obowiązki kierownika robót (branża elektryczna) z ramienia Wykonawcy pełnił będzie: 

…………………………… nr uprawnień …………………............. 

 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, pod 

warunkiem że Wykonawca udowodni, iż nowy kierownik posiada kwalifikacje                            

i uprawnienia nie gorsze od dotychczasowego. 

 

3. O każdej zmianie kierownika budowy lub kierownika robót, Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w ciągu 3 dni od planowanej zmiany. 

4. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robót powoduje zmianę niniejszej Umowy. 

 

5. Zakres obowiązków Wykonawcy: 

 

1) Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 

2) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian zakresu rzeczowego określonego niniejszą 

umową, zmiany technologii i użytych materiałów. 

3) Sporządzanie wymaganej dokumentacji powykonawczej. 

4) Wbudowywanie materiałów posiadających udokumentowane świadectwa dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane przez 



 
niego atesty na materiały przeznaczone do wbudowania. Niedostarczenie w/w atestów 

upoważnia Zamawiającego do zatrzymania płatności. 

5) Udział w naradach zwołanych przez Zamawiającego, reagowanie na wszelkie dyspozycje 

ustanowionych Przedstawicieli Zamawiającego, oraz uczestniczenie w odbiorach robót. 

6) Wykonywanie obowiązków gwaranta w okresie uzgodnionym w umowie. 

7) Ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację Przedmiotu  

umowy. 

8) Ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych za istotne zmiany dokonane z własnej 

inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, bez zgody Zamawiającego. 

9) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia do: 

- wykonania dokumentacji powykonawczej, 

- wykonania prób szczelności sieci i zbiorników, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, 

- wykonania rozruchu oczyszczalni ścieków na bazie ścieków dopływających, 

- uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

10) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn będących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek na własny koszt pozostawić teren, na 

którym jest lub miał być wykonywany Przedmiot umowy, odpowiednio zabezpieczony i 

oznakowany na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

 

11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za 

szkody powstałe na skutek nienależytego wykonywania bądź niewykonania Przedmiotu 

umowy. 

 

12) Kosztami za wszelkie szkody wynikłe ze złego oznakowania lub nieoznakowania robót 

obciążony zostanie Wykonawca. 

§ 15 

 

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu umowy wynosi ………… miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego całego 

Przedmiotu umowy. 

 

2.Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie 

rozszerzona przez udzielenie …………. miesięcznej gwarancji jakości Przedmiotu umowy, licząc 

od dnia odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 

 

3. Pozostałe warunki rękojmi za wady i gwarancji jakości są zgodne z Kodeksem cywilnym. 

 

4. Przed upływem okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości przeprowadzony będzie 

przegląd gwarancyjny, lub gdy  ujawnione zostaną usterki,  z udziałem Wykonawcy, a jeżeli 

Wykonawca odmówi udziału osobiście, bądź przez swego pełnomocnika, wówczas 

przedmiotowego przeglądu dokona Zamawiający jednostronnie, ze skutkami prawnymi i 



 
finansowymi z tytułu zastępczego usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad, które 

mogą obciążyć Wykonawcę. 

 

§ 16 

 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie na poczet należytego 

wykonania umowy w wysokości  5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę 

……………….. w formie ……………………………… na okres ………………… 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Zabezpieczenie wniesione z tytułu rękojmi za wady w  kwocie ………………, stanowiącej 30 % 

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie ………………….. na okres 

…………………….. zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

 

§ 17 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

a. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 5 000,00 zł za każdy 

stwierdzony brak zapłaty, natomiast w przypadku nieterminowej zapłaty kara 

będzie naliczana w wysokości 500,00zł za każdy dzień od dnia wymagalnej 

zapłaty, aż do dnia w którym Wykonawca przedstawi dowód dokonania zapłaty, 

b. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 

zmiany  w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek; 

c. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                      

o podwykonawstwo lub jej zmiany  w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

taki przypadek;  

 

d.  z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty kara będzie naliczana w wysokości 

500,00 zł za każdy dzień od dnia wymagalnej zapłaty, aż do dnia w którym 

Wykonawca przedstawi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zmiany 

umowy w tym zakresie; 

e. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

maksymalnie do wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 

f. za zwłokę w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 

stwierdzonych protokolarnie w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości  0,1 % 

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



 
zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, maksymalnie 

do wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, 

g. z tytułu odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 6 ust. 

1 niniejszej Umowy, 

h. z tytułu opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu należność w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w §6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa  w  § 6 ust. 1 Umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane roboty. 

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne 

nie pokrywają poniesionej szkody. 

 

§ 18 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 lub przerwał 

roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni,                                          

2) Wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia brutto,  o którym 

mowa  w  § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części niniejszej Umowy, 

4) Z przyczyn wskazanych pkt 1-3 oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać 

złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy lub przerwanie 

robót,  

 



 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego,  

 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn, za 

które Wykonawca nie odpowiada,  

 

4) W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3. Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

§ 19 

 

Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy; 

2) SIWZ. 

 

§ 20 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych.  

2. Postanowienia  Umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do treści oferty, jeżeli 

wystąpią poniższe okoliczności: 

 

1) Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, 

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w 

następujących sytuacjach: 

 

▪ jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności 

zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

▪ gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

 ▪ gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 



 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

▪ wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

▪ gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

▪ jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

▪ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

 

2) Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, 

parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

 

▪ konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy, 

▪ konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 Pr. Bud, 

▪ wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

 

▪ wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

▪ konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

▪ wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

▪ wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

 

3) Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 

realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2. 



 
 

4) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

 

5) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 

na podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy na podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 3 lub 

zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do 

przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

 

6) Wniosek, o którym mowa w pkt 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 28 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

 

7) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.3 zostanie wyliczona na 

podstawie zamiennego przedmiaru robót i cen jednostkowych określonych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku Wykonawca może je wyliczyć na podstawie 

własnej wyceny według cen średnich SEKOCENBUDU na kwartał obowiązujący w dniu 

podpisania niniejszej Umowy.  

 

8) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 5, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 7, i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

 

9) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

10) Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której 

mowa w pkt 9 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

 

11) Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w pkt 9 i przedłożenia na żądanie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego jej kopii. 

 

12) W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 5 wraz z 

propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go 



 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 

 

13) W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 

żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 

akceptacji zmiany. 

 

14) Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności,. 

 

15) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  

 

§ 21 

 

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być 

zbywane w drodze cesji. 

 

§ 22 

 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na 

drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 23 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA:   

 

 


