
 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ: Wzór umowy 

 

UMOWA NR …………./2019 

na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego” (w dalszej części 

zwana Umową) 

_________________________________________________________________________________ 

 

zawarta w ................. roku w miejscowości Klonowskie pomiędzy: 

 

Kanalizacją Gminy Klonowskie „KGK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

miejscowości Klonowskie, przy ul. Kolejowej nr 8 (kod pocztowy 47-110), wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316831, posiadającą 

kapitał zakładowy w wysokości 6.077.446,00 złotych, 

NIP  7561813827 

REGON 531812913,  

reprezentowaną przez: 

pana Kamila Koj – Prezesa Zarządu – uprawnionego do samodzielnej reprezentacji 

zwaną w dalszej treści Umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a 

 

[należy zastosować jedną z następujących komparycji umowy w zależności od formy prawnej 

Wykonawcy] 

 

1. SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) 

…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), 

przy ulicy …………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale 

zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,  

NIP ……………………,  

REGON ……………………,  

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………… - ………………………… 

2. ………………………………… - ………………………… 

właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji 

 



 

 

2. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) 

…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ……………………  

(kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS 

……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł,  

NIP ……………………,  

REGON ……………………,  

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………… - ………………………… 

2. ………………………………… - ………………………… 

właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji 

 

3. SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA 

PARTNERSKA (sp.p.) 

…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy 

ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………,  

NIP ……………………,  

REGON ……………………,  

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………… - ………………………… 

2. ………………………………… - ………………………… 

właściwie umocowanymi/uprawnionymi do reprezentacji 

 

4. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

…………………… zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………),  

przy ul. ……………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod firmą ……………………  

w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisaną/ym do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem 

……………………;  

NIP ……………………,  

REGON ……………………,  

 

5. SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) 

…………………… zamieszkałą/ym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. 

…………………., wpisaną/ym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

…………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkałą/ym w 

………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisaną/ym do 

ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………, 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… 

w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, 

REGON……………………, 



 

 

 

zwaną/ym/ymi w dalszej treści Umowy „WYKONAWCĄ” z drugiej strony 

 

przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej treści łącznie (Zamawiający i Wykonawca) 

„Stronami”, a osobno zaś (Zamawiający albo Wykonawca) „Stroną” 

 

 

PREAMBUŁA 

 

W rezultacie wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr P/1/2019), 

w postępowaniu zgodnym z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantujący równe 

traktowanie wykonawców oraz wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, 

 

Strony zgodnie postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 [Definicje] 

Ilekroć w Umowie jest mowa o: 

1) Dokumentacji – należy przez to rozumieć projekty budowlany, pozwolenie na budowę z dnia 

27.06.2019 r., decyzję Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: 

DP.6852.2.2019.RW zezwalającej Zamawiającemu na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi 

publicznej nr 1838 O Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe ul. Sobieskiego (dz. Nr 73) w m. 

Staniszcze Wielkie, sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiar robót – załączniki nr 1-… do SIWZ; 

2) Ofercie – należy przez to rozumieć ofertę Wykonawcy (wg oznaczenia nr ….) złożoną 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego”  (znak: P/1/2019); 

3) SIWZ lub Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć ogłoszoną Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia; 

4) Robotach dodatkowych – należy przez to rozumieć roboty, które nie zostały ujęte  

w Ogłoszeniu lub Dokumentacji, a których wykonania nie można było przewidzieć na etapie 

składania oferty przez Wykonawcę; 

5) Rozwiązaniach zamiennych – należy przez to rozumieć roboty polegające na wykonaniu 

robót określonych w zamówieniu podstawowym w sposób odmienny od określonego w 

Umowie. Rozwiązania zamienne nie powodują zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia 

Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie. Konieczność wykonania rozwiązań 

zamiennych zachodzi w szczególności w sytuacji, gdy: 

a) materiały budowlane lub urządzenia przewiedziane do wykonania zamówienia nie mogą 

być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;  

b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;  

c) w trakcie realizacji zamówienia zachodzi uzasadniona konieczność zastosowania lepszych 

materiałów budowlanych lub urządzeń, bądź innych technologii wykonania robót; 

6) Harmonogramie rzeczowo-finansowym – należy przez to rozumieć opracowanie wykonane 

przez Wykonawcę, przedstawiające w przyjętej skali czasu kolejność przebiegu złożonych 

procesów budowlanych – w układzie chronologicznym i finansowym, stanowiące załącznik 



 

 

nr 2 do Umowy; 

7) Terenie budowy – należy przez to rozumieć całość lub część nieruchomości, w granicach 

której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 

zaplecza budowy; 

8) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 1579 ze zm.); 

9) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 

ze zm.); 

10) Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1025 ze zm.). 

 

§ 2 [Podstawa zawarcia Umowy] 

Niniejsza umowa dotyczy zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w 

§1 pkt. 3 lit. a Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2479) i wobec tego,  

zgodnie z art. 133 Pzp przepisów rzeczonej ustawy nie stosuje się. 

 

§ 3 [Przedmiot Umowy] 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie wykonania robót budowlanych 

w zakresie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego” zgodnie z 

projektami budowlanymi, pozwoleniem na budowę oraz decyzją zezwalającą na zlokalizowanie w 

pasie drogi publicznej sieci kanalizacji sanitarnej (o których mowa w ust. 3 poniżej), przedmiarem 

robót (stanowiącymi załącznik nr 1-4 do SIWZ) oraz SIWZ. 

2. Integralnymi składnikami Umowy są następujące załączniki: 

1) Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr 2, 

3) Karta gwarancji jakości – załącznik nr 3, 

4) SIWZ wraz z załącznikami – załącznik nr 4 . 

3. Zadanie realizowane jest na warunkach określonych w: 

1) decyzji Starosty Strzeleckiego nr 326/19 - pozwolenie na budowę z dnia 27.06.2019r. znak 

UA.6740.305.2019.IS zatwierdzającej dokumentację projektową,  

2) decyzji Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: DP.6852.2.2019.RW 

zezwalającej Zamawiającemu na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi publicznej nr 1838 O 

Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe ul. Sobieskiego (dz. Nr 73) w m. Staniszcze Wielkie, sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

4. Zamówienie obejmuje: 

1) prace przygotowawcze, w tym m.in.: 

a) wytyczenie geodezyjne, 

b) decyzje o zajęcie pasów drogowych; 

2) wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z Dokumentacją, SIWZ i na warunkach 

określonych w decyzji pozwolenia na budowę, polegających w szczególności na: 



 

 

a) montażu ścian zbiorników walcowych (przepompowni P1) z wyłączeniem wyposażenia 

przepompowni, którego dokona Zamawiający, 

b) budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do zbiornika przepompowni P1 o długości ok. 

146 m., 

c) budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej do zbiornika przepompowni P1 o długości ok. 136 

m., 

d) dostawie i montażu 4 studni DN425, 

e) dostawie i montażu studni betonowej DN1000, 

f) dostawie i montażu studni rozprężnej DN600 z filtrem antyodorowym z aktywnym węglem; 

g) odtworzeniu nawierzchni drogowej; 

3) sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i cyfrowej zawierającej  

w szczególności: 

a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wersja cyfrowa w plikach: .dwg, dxf), 

b) inwentaryzację techniczną (wersja cyfrowa w plikach: .dwg, .dxf) zawierająca  

w szczególności: średnice i miejsce zmiany średnic, materiał i miejsce zmiany materiałów); 

c) protokoły szczelności (wersja cyfrowa w plikach: .pdf); 

d) telewizyjną inspekcję wykonanych kanałów z pomiarem spadków (wersja cyfrowa  

w plikach: .avi, raporty z inspekcji w plikach: .pdf); 

4) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego: 

a) wszystkich niezbędnych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy 

bądź uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie u Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Strzelcach Opolskich; 

b) aktualizacji wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń ujętych w dokumentacji projektowej; 

5) sporządzenie zestawienia wytworzonych środków trwałych, bądź też istniejących, których 

wartość uległa zmianie w wyniku realizacji zamówienia, wraz z ich charakterystyką (w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Nadzór nad projektowaniem, budową oraz dostawami i montażem maszyn i urządzeń objętych 

zamówieniem będzie sprawować od strony Zamawiającego Inspektor nadzoru świadczący usługi na 

rzecz Zamawiającego, oceniając zgodność realizacji przedsięwzięcia z Dokumentacją i warunkami 

decyzji pozwoleń na budowę, jak również jakość i ilość robót/dostaw. 

6. Przedmiot Umowy musi byś wykonany zgodnie ze złożoną Ofertą, Dokumentacją, a także wszystkimi 

zapisami SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, normami, 

warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., poleceniami inspektora nadzoru. 

7. Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być przy użyciu narzędzi i sprzętu 

będącego w dyspozycji Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego wyrobów budowlanych, z 

zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa §6 ust. 1 pkt 5 Umowy.  Materiały, surowce i produkty do 

wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca. Materiały, surowce i produkty, powinny odpowiadać 

co do jakości i parametrów wymogom, o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 PrBud. Wyroby budowlane muszą spełniać wymagania polskich norm 

przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich europejskiego obszaru 

gospodarczego przenoszących te normy. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą 

posiadać znak „CE” (potwierdzający, iż wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu). 

8. Wszelkie rozbieżności lub niezgodności w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest rozwiązać 

w formie pisemnej przy udziale Zamawiającego. 



 

 

9. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne 

do wykonania zamówienia nieujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę 

budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy konieczności 

wykonania Rozwiązań zamiennych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego, tj., zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 

przepisami wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku jeżeli Rozwiązania zamienne wymagają 

zmiany Dokumentacji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dokonać na własny koszt i ryzyko 

zmiana ww. Dokumentacji.  

11. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w Ofercie 

pod warunkiem, że zmiany te będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego.  

Będą to przykładowo okoliczności powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego obiektu, powodujące poprawienie parametrów 

technicznych, jak również wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

rezygnacji z produkcji lub zmiany obowiązujących przepisów.  

Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych 

w Ofercie, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub 

urządzeń. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 10 i 11 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego 

w formie pisemnej oraz nie mogą spowodować zmiany ceny zawartej w Ofercie. 

 

§ 4 [Oświadczenia Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie wskazanym w Umowie, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przy zachowaniu wszystkich 

obowiązujących w tym zakresie norm i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników 

postępowania przetargowego harmonogram rzeczowo-finansowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów posiadających świadectwa 

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadających: Polskim Normom, wymaganiom 

Dokumentacji, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty oraz 

umożliwić Zamawiającemu prowadzenie bieżącej kontroli jakości materiałów używanych 

do wykonania robót. 

4. Wykonawca zapewnia, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz środki do zrealizowania 

Przedmiotu Umowy, przy tym: 

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie budownictwa, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 

terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w Umowie, 

2) zapewnia, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 

strony jego współpracowników, kontrahentów oraz ewentualnych podwykonawców, 

w wykonywaniu czynności przewidzianych w Umowie posiadają niezbędne kwalifikacje 

i uprawnienia pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy, a nadto przeszkolenie w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 

negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w Umowie; 

4) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, upadłościowe, 

restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub układowe oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 



 

 

żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań; 

5) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub 

uniemożliwiające mu zawarcie Umowy oraz wykonanie jej postanowień, 

6) zapewni nadzór nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy oraz kierownika robót 

posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane spełniającego wymagania określone SIWZ.  

5. Wykonawca niniejszym oświadcza, że na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego 

dokumentacji i wyjaśnień uzyskał wystarczające dane i informacje, jakie mogą mieć wpływ 

na wykonanie prac i ryzyka związane z ich wykonaniem. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że jest w pełni świadomy znaczenia, jakie dla Zamawiającego 

ma prawidłowe, w szczególności terminowe wykonanie Umowy oraz iż jest w pełni świadomy 

negatywnych konsekwencji z tytułu niewłaściwego jej wykonania, zwłaszcza zaś z tytułu 

jakichkolwiek opóźnień.  

7. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji inwestycji zapewnieni na własny koszt, odpowiedni 

standard bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. poprzez: 

1) wyznaczenie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, osoby koordynującej stosowanie zasad bhp  

i p-poż w trakcie realizacji zamówienia, 

2) dostosowanie swoich działań do przepisów bhp i p-poż zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

3) dostarczenia wyposażenia bhp i p-poż., a także oznakowania obiektów, terenu budowy  

oraz sprzętu bhp i p-poż, 

8. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował inwestycję z uwzględnieniem usprawiedliwionych 

interesów Zamawiającego i realizowanych przez niego zadań, w szczególności poprzez: 

1) wykonanie i utrzymanie na swój koszt: zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia mienia 

Wykonawcy, zorganizowania zaplecza budowy, podłączenia mediów niezbędnych do realizacji 

zadania (w sposób dający się opomiarować) i  rozliczania finansowego z Zamawiającym z ich 

zużycia,  

2) właściwe, zgodne z przepisami wykonanie i udokumentowanie zagospodarowania odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia, a także poprzez przekazanie Zamawiającemu kopii 

dokumentacji dowodowej w tym zakresie (m.in. karty przekazania odpadu), 

3) zorganizowanie i pokrycie kosztów nadzoru geodezyjnego, 

4) przedkładania sprawozdań i rozliczeń z realizacji zamówienia, 

5) przedstawienia listy wytworzonych, w wyniku realizacji zamówienia, środków trwałych  

wraz z kosztami ich wytworzenia, w podziale na grupy i wg wzoru uzgodnionego 

z Zamawiającym. 

9. Wykonawca oświadcza, że podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko  

(zarówno na, jak i poza terenem budowy) oraz zapobiegać szkodom i ograniczać ich skutki  

i uciążliwości dla ludzi i własności, a także szkodom w środowisku naturalnym, wynikających  

z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań, także w zakresie 

przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.). Wykonawca ponosić będzie wszelką 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód 

powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których mowa  

w tym ustępie 

10. Wykonawca oświadcza, iż wykonana Przedmiot Umowy z dochowaniem należytej staranności oraz 

oświadcza, że jest profesjonalistą wykonującym Przedmiot Umowy w ramach prowadzonej 



 

 

działalności gospodarczej. 

 

§ 5 [Termin wykonania zamówienia] 

1. Ustala się następujący termin wykonania Przedmiotu Umowy: 

1) termin rozpoczęcia robót – data podpisania Umowy; 

2) termin zakończenia robót – 31 grudnia 2019 roku, w tym: 

2. Za zakończenie realizacji zamówienia rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlano-

montażowych, technologicznych w terminach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym; przedłożenie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych, 

pozwoleń administracyjnych, instrukcji, dokumentacji, licencji i sprawozdań. 

3. Po zakończeniu realizacji zamówienia zostanie podpisany przez Strony protokół odbioru 

końcowego. 

§ 6 [Zobowiązania Zamawiającego] 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy, 

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania terenu budowy (w szczególności 

pozwolenia na budowę wraz z załącznikami, decyzji dotyczącej lokalizacji kanalizacji sanitarnej 

w pasie drogowym oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu z zarządcą drogi), 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) odbieranie poszczególnych etapów wykonywanych robót, 

5) dostarczenie w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy jednak nie później niż do dnia 2 

grudnia 2019 r. elementów prefabrykowanych – ścian zbiorników walcowych (przepompowni 

P1)– co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony. 

Od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za przekazane ścinany zbiorników walcowych (przepompownie P1), 

6) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone  

w miejscu składowania materiałów oraz na terenie budowy. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany personelu kierującego budową jeśli uzna, że 

nie spełnia on w sposób należyty obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 7 [Zobowiązania Wykonawcy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 

z  Dokumentacją, SIWZ, pozwoleniami na budowę, wydanymi decyzjami będącymi częścią 

projektów budowlanych, inną dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w tym planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przepisami BHP i ppoż., zasadami sztuki budowlanej, wiedzą 

techniczną, aktualnymi normami, z należytą starannością i w terminach umownych oraz 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

2. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

1) przejmie i zorganizuje teren budowy, zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów 

we własnym zakresie i na własny koszt, 



 

 

2) zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki 

finansowe z tego tytułu, 

3) zabezpieczy pod względem BHP miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania 

materiałów, 

4) odpowiednio oznaczy i zabezpieczy prowadzone roboty oraz plac budowy, 

5) zapewni organizację ruchu, w związku z zajęciem pasa drogowego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym finansową, za wszelkie szkody powstałe z jego 

winy w trakcie wykonywania przedmiotowych robót lub mających związek z prowadzonymi 

robotami, a w szczególności: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, 

uszkodzenia rurociągów, uszkodzenie, przesunięcie lub zniszczenie znaków geodezyjnych 

znajdujących się na terenie budowy, uszkodzenia obiektów budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć 

w okresie od przejęcia terenu budowy do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu, w 

związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności 

cywilnej. 

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane przez 

Prawo Budowlane uprawnienia oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa  

tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  kierownik robót budowlanych 

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

w tej specjalności oraz kierownik robót drogowych posiadający uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej; 

2) zawiadomienia niezwłocznie Zamawiającego o dokonaniu zmiany personelu kierującego 

budową, w przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny kierownik budowy lub kierownik 

robót, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, 

3) udziału przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych budowy,  

w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 

4) prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania 

terminu wykonania robót, 

5) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy,  

jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę  

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji 

oraz uszkodzonych znaków geodezyjnych, 

6) zapewnienia tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogi powiatowej nr 1838 O Staniszcze 

Wielkie – Staniszcze Małe ul. Sobieskiego (dz. Nr 73) w m. Staniszcze Wielkie oraz wypełnienia 

innych obowiązków spoczywających na Zamawiającym zgodnie z Decyzją Zarządu Powiatu 

Strzeleckiego z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: DP.6852.2.2019.RW. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu  

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) 

i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji 

zadania, za wyjątkiem demontowanych urządzeń, kabli energetycznych i sterowniczych oraz stali  

i złomu metali nieżelaznych, które Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu,  

wraz z wykazem zawierającym oznaczenie urządzenia. 



 

 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkód w środowisku, będących następstwem jego 

działań, a wynikłych przy realizacji niniejszego zadania. W szczególności zobowiązany jest do 

podjęcia działań przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu 

szkodom w  środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 954 ze zm.). W razie skierowania 

przez osoby trzecie roszczeń przeciwko Zamawiającemu, będących następstwem działań 

Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia. 

8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego  

z przedstawicielem Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – 

terenowymi i uwzględnił je w wynagrodzeniu oraz zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, 

kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 

umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w 

umowie. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty, która została wybrana w 

ramach postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w petitum Umowy, dokonał 

szczegółowego zapoznania się z Przedmiotem Umowy, w szczególności dokonał wizji lokalnej i 

zapoznał się z warunkami terenowymi. 

10. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu ich 

wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości,  

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej oraz 

innych mediów i do ich opomiarowania, materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania 

zadania. Sposób rozliczenia mediów zostanie uzgodniony podczas przekazania placu budowy. 

12. Wykonawca odpowiada za pracowników i zapewni osoby do wykonywania samodzielnych funkcji 

przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca  wyznacza Kierownika budowy w osobie:  

……………………………………………..………………………………….. 

13. Wykonawca usunie w ciągu dwóch dni z terenu budowy osoby, które na uzasadnione zastrzeżenia 

Zamawiającego nie wykonują Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacjami 

projektowymi oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, zaleceniami producentów 

materiałów, z zachowaniem należytej staranności. 

 

§ 8 [Wynagrodzenie i sposób rozliczeń] 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe,  

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 

2. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie 

......................................... zł netto (słownie: ………………………………………..……………),  

powiększone o należny podatek VAT w wysokości ............................... zł (słownie: 

……………………………………..……), co daje łącznie kwotę ........................................ zł brutto 

(słownie: …………...................................................... brutto) i wynika ze złożonej w postępowaniu 

przetargowym Oferty. 

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy, wynikające wprost z dokumentów umownych określonych w Ogłoszeniu  

oraz Dokumentacji jak również w nich nieujęte, a niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, 

włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem Przedmiotu 

Umowy. 

5. Ryzyko zmian wszelkich obciążeń publiczno-prawnych z wyjątkiem zmian podatku VAT ponosi 

Wykonawca. Przyjęta stawka VAT do ustalenia ceny (należności) brutto została ustalona w oparciu 



 

 

o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) obowiązujące w dniu podpisania umowy. W 

razie ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizowania umowy – w zakresie dotyczącym jej 

przedmiotu – cena (należność) zostanie odpowiednio zmieniona. Przy wystawianiu faktur VAT 

zostanie zastosowana stawka VAT obowiązująca w dniu sprzedaży (w dniu powstania obowiązku 

podatkowego). 

6. Rozliczenie między Stronami nastąpi po odbiorze końcowym. 

7. Rozliczenie po odbiorze końcowym odbywa się na podstawie faktury końcowej. 

8. Strony ustalają, że rozliczenie Przedmiotu Umowy odbędzie się na podstawie wystawionej przez 

Wykonawcę faktury końcowej oraz protokołu odbioru końcowego wykonanych robót 

zaakceptowanego przez Zamawiającego .  

9. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury niebudzący wątpliwości dowód, (w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy(ów) lub bankowe potwierdzenie realizacji płatności na rzecz 

Podwykonawcy(ów), że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy(ów). 

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 

Wykonawcy, wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, jednak nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę 

Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w  ust. 10. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

12. Zamawiający będzie upoważniony do dokonania zapłaty należności Wykonawcy z tytułu wykonania 

umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, co będzie 

miało skutek prawidłowego spełnienia takiego świadczenia Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w 

tej części wynagrodzenia. Zamawiający może z tego upoważnienia skorzystać w szczególności, 

jeżeli Wykonawca nie wykaże zgodnie z ust. 10, że dokonał zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

bez odsetek na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający niezwłocznie, jednak, nie później niż na co 

najmniej 7 dni roboczych przed planowaną realizacją bezpośredniego przelewu na konto 

Podwykonawcy powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze. 

13. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego Podwykonawcy może wnieść w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 

14. Zamawiający w razie wniesienia przez Wykonawcę w formie pisemnej uwag w określonym w ust. 

13 terminie, jest uprawniony do:  

1) zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w razie 

wykazania przez Wykonawcę niezasadności roszczenia Podwykonawcy;  

2) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli wykazał on zasadność 

takiej zapłaty udokumentowaną przedłożonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami;  

3) złożenia do depozytu sądowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy.  

- w terminie 7 dni od doręczenia mu pisma Wykonawcy zawierającego uwagi. 

16. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo naliczać 

odsetki ustawowe. 

 

§ 9 [Podwykonawstwo] 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców realizacji zadania.  

2. Zamawiający zastrzega aby budowa przepompowni ścieków wykonana została w całości osobiście 



 

 

przez Wykonawcę lub producenta/ dostawcę.  

3. 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. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie dotyczy podmiotu,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

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

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

6. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna określać w  szczególności, że: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) przedmiot umowy o podwykonawstwo wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji SIWZ  

oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4) że 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. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) 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; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

8. 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.  

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

Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, 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.   

10. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14  dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę 

uznaje się dzień przedłożenia projektu na zasadach ust. 9 tego paragrafu . 



 

 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 

zastrzeżenia Zamawiającego. 

12. 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 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

13. 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 % szacunkowego 

wynagrodzenia Wykonawcy, 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 50.000,00 zł. 

14. 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. 

15. 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.  

16. 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 pkt 6 - 12 tego paragrafu 

17. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowana przez zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  

lub usługi, przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane z zachowaniem 

terminów określonych tą umową. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag do zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawcy 

przysługuje termin 7 dni na wniesienie uwag od dnia doręczenia informacji  

o możliwości wnoszenia uwag. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy , zamawiający potrąca kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

20. 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. 

 

§ 10 [Odbiór robót] 

1. Przedmiotem odbioru końcowego zadania jest całość robót budowlanych po wykonaniu 

Przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót, w szczególności odbiorom 

częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień 

na budowie albo zakończone etapy robót. 

2. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia 

odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez 

Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu  

w ww. protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze. 

3. Wykonawca dokonuje zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego, wykonanych 

etapów/elementów przedmiotu zamówienia ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 

podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru wykonanych etapów/elementów 

przedmiotu zamówienia.  

4. W odniesieniu do robót budowalnych odbiory częściowe nastąpią po dokonaniu wpisu do dziennika 

budowy i potwierdzeniu zakończenia etapu  budowy i gotowości do obioru  wpisem przez 

Inspektora Nadzoru. 

5. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę  gotowości odbioru, Zamawiający  bez zbędnej zwłoki  wyznaczy 

termin komisyjnego odbiorowego posiedzenia, na którym dokona sprawdzenia dokumentacji 

zgłoszeniowej  potwierdzającej  należyte wykonanie umowy i dokonuje odbioru.  

6. Wykonawca dokonuje zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, niezwłocznie po całkowitym 

zakończeniu robót i dokonaniu wpisu do dziennika budowy i potwierdzeniu zakończenia budowy  

i gotowości do obioru wpisem przez Inspektora Nadzoru. 

7. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zawiera dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie Umowy, tj.: 

1) protokoły odbiorów robót zanikających-jeżeli wystąpią, 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty PZH, 

3) dokumentacje powykonawczą w wersji papierowej i cyfrowej zawierającej w szczególności:  

a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wersja cyfrowa w plikach: dwg, dxf),  

b) dokumenty potwierdzające wykonanie zakresu prac określonych w niniejszej Umowie. 

4) wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie– 

oświadczenia. 

8. Odbiór końcowy poprzedzony będzie odbiorem technicznym robót, polegającym na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania robót przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Dla usprawnienia odbioru końcowego, o czasie przeprowadzenia odbioru technicznego 

Wykonawca zawiadomi służby przeciwpożarowe i sanitarne, jeżeli z zakresu robót wynika 

obowiązek kontroli przez te służby. 

10. Na dzień odbioru technicznego wykonawca powinien dysponować: 

1) projektem powykonawczym, protokołami odbiorów częściowych, 

2) oświadczeniem o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

3) jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania – protokoły badań i sprawdzeń, w tym co najmniej oświadczeniem 



 

 

kierownika budowy o osiągnięciu przez sprawdzane  elementy robót właściwych parametrów 

technicznych, 

4) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, 

5) protokołami odbioru (sprawdzenia ilościowego i jakościowego) robót podlegających zakryciu 

(robót zanikających) lub wskazanie strony dziennika budowy, w którym kierownik budowy 

zgłosił do sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego roboty podlegające zakryciu. 

11. W protokole odbioru technicznego uwzględnia się: 

1) dokumenty jakie przygotował kierownik budowy na dzień odbioru, 

2) wykaz wad, jakie komisja wykryła w czasie odbioru technicznego z oceną przedstawicieli 

Zamawiającego o charakterze wad, terminu wyznaczonego na usunięcie wad (z podziałem na 

te wady, które powinny być usunięte przed obiorem końcowym lub później – po odbiorze 

końcowym); 

3) ocenę gotowości do odbioru końcowego (ocena gotowości nie może dotyczyć wyłącznie stanu 

technicznego robót, ale również kompletności dokumentacji odbiorowej). 

12. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę  gotowości odbioru końcowego, Zamawiający bez zbędnej zwłoki  

wyznaczy termin komisyjnego przedodbiorowego posiedzenia, na którym dokona sprawdzenia 

dokumentacji zgłoszeniowej  potwierdzającej  należyte wykonanie umowy. 

13. Jeżeli dokumentacja okaże się kompletna, Zamawiający wyznacza termin odbioru końcowego, 

który może się odbyć tego samego dnia, natomiast w przypadku braków w dokumentacji 

potwierdzającej należyte wykonanie Umowy, komisja wyznaczy termin na ich uzupełnienie. 

14. Po uzupełnieniu braków w dokumentacji potwierdzającej należyte wykonanie Umowy  

i stwierdzeniu jej kompletności, Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego.  

Odbiór końcowy nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od  stwierdzenia kompletności 

dokumentów z ust. 8. 

15. Odbiór przeprowadzi komisja  Zamawiającego przy udziale Wykonawcy, z czynności sporządzany 

będzie protokół odbioru. 

16. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:  

1) nadające się do usunięcia - Zamawiający dokona odbioru warunkowego i wyznaczy termin 

usunięcia wad, 

2) nie nadające się do usunięcia  – Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem  - 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

odstąpi od Umowy lub zażąda wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt 

Wykonawcy. 

3) jeżeli wykonawca nie usunie  wady w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie  wady podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 

17. Usunięcie wad, o których mowa w ust. 17 powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez 

Strony. 

18. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne będzie dokonanie prób, badań, odkryć  

lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego 

koszt. 

19. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie 



 

 

miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 

§ 11 [Zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi, na zasadach określonych  

w Ogłoszeniu, zabezpieczenie w formie ………………………, w wysokości 10% ceny ofertowej 

brutto w kwocie: ………………..... złotych. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Zabezpieczenie może  być złożone w formie: 

1) pieniądza, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy  

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 

z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości. 

5. Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kwoty zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 

dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie 

wykonany, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa SIWZ.  

6. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości kwota, 

nie wcześniej jednak niż w ciągu 15 dni od dnia, w którym Wykonawca skutecznie wezwał 

Zamawiającego do zwrotu tej kwoty. Dla wezwania tego strony zastrzegają formę pisemną pod 

rygorem nieważności. 

7. W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany wyprzedzająco 

do przedłużenia ważności zabezpieczenia.  

 

§ 12 [Gwarancja] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji według wzoru karty gwarancyjnej 

(Załącznik nr 3 do Umowy) na Przedmiot Umowy na okres: 

1) roboty budowlane - …..….. miesięcy. 

2. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania corocznych przeglądów 

gwarancyjnych i nieodpłatnego serwisowania na wniosek zamawiającego. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiot Umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 

jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

6. Ze względów eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawidłowej obsługi gwarancyjnej  

i pogwarancyjnej Zamawiający wymaga aby urządzenia i zestawy technologiczne były kompletne  

i objęte całościową gwarancją Wykonawcy.  



 

 

 

§ 13 [Rękojmia] 

1. Wykonawca udziela … miesięcznej rękojmi na wady fizyczne wykonanych robót na zasadach 

określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego, której bieg rozpocznie się od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego zadania,  

2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie rękojmi przystąpić do usuwania wad w czasie do 24 h. 

godz.  od momentu zgłoszenia na numer telefonu ………………………….. lub adres mailowy 

………………………….. Wykonawcy. Powyższy termin może ulec przesunięciu wyłącznie za 

pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez Strony.  

4. W razie bezskutecznego upływu terminu przewidzianego na przystąpienie do usuwania wady,  

o którym mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu 

Wykonawcy  i obciążenia Wykonawcy kosztami z tego tytułu oraz naliczenia kary umownej.   

5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą 

utraconej wartości technicznej lub estetycznej, stwierdzoną przez Strony protokolarnie. W takiej 

sytuacji nie stosuje się zapisu § 18 o karze umownej. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

potrącenia ww. kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 14 [Kontrola] 

1. Zamawiający ma prawo przeprowadzania w toku realizacji oraz po zakończeniu wykonania 

umowy audytów i inspekcji z prawem wejścia na budowę wszystkich upoważnionych przez niego 

osób. 

2. Na wniosek Zamawiającego wykonawca udostępni wszystkie dokumenty i zapisy dotyczące 

wykonywanych robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać na budowie  następujące 

dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 PrBud: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót zanikających, 

3) dokumentację powykonawczą. 

 

§ 15 [Zmiany postanowień umowy] 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadku gdy: 

1) konieczne jest przedłużenie terminu realizacji robót na skutek niekorzystnych dla jakości 

robót warunków atmosferycznych (wg instrukcji montażu),  

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych 

od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 

niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych  

lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 



 

 

kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie, 

3) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie, 

4) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 powyżej,  

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz 

nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców, 

5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

5.225.000,00 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209.000,00 euro 

w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy 

albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości 

zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 

3. Możliwa jest zmiana zakresu przedmiotu zamówienia, która nie powoduje jego zwiększenia, będąca 

robotami zamiennymi, których konieczność wykonania spowodowana jest zmianami 

w dokumentacji projektowej nie dającymi się przewidzieć na etapie jej wykonania i w chwili zawarcia 

umowy, jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego – roboty zamienne rozliczane będą na 

podstawie cen jednostkowych ustalonych w odrębnej kalkulacji przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę. 

4. Wniosek o zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Wykonawcę musi 

zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących 

konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu 

zakończenia realizacji zadania. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz 

precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania.  

Do wniosku należy załączyć  protokół konieczności sporządzony przez Strony. 

5. Pozostałe zmiany możliwe są pod warunkiem złożenia stosownych wniosków  przez Wykonawcę 

bądź spisania przez strony umowy protokołów uzgodnień. 

6. Zmiany Umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy obie Strony umowy wyrażą na to zgodę. 

7. Nie stanowi zmiany Umowy: 

1) zmiana adresu do korespondencji; 

2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy; 

3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę; 

4) zmiana stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do wysokości zmiany stawek. 

 



 

 

§ 16 [Odstąpienie od umowy] 

1. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia,  

pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w terminie 

30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przyczyny określonej w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty przekazania 

terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał wykonanie robót i udokumentowana, a nieusprawiedliwiona przerwa 

trwa dłużej niż 7 (siedem) dni roboczych, 

3) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub dokumentacją bez akceptacji 

Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego ich wykonania, 

4) złożono w stosunku do wykonawcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego, 

5) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie likwidacyjne. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia 

doręczenia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru protokół inwentaryzacji robót będących w toku,  

według stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz: 

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z winy 

której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) sporządzi wykaz materiałów, urządzeń i konstrukcji, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę przy innych robotach, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z winy 

Zamawiającego, 

3) Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających 

oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, materiały, konstrukcje i urządzenia, które mogą być 

wykorzystane przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Wykonawca uchyla się od wykonania obowiązków wymienionych w ust. 3 powyżej, 

Zamawiający po wezwaniu Wykonawcy może samodzielnie dokonać inwentaryzacji i rozliczenia 

robót, obciążając kosztami Wykonawcę. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy i wyznaczyć 

mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może odstąpić od umowy, powierzyć poprawienie wad na koszt Wykonawcy i dalsze wykonanie 

Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi. 

 

§ 17 [Kary umowne] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy  - w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w przystąpieniu do usunięcia wad lub opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) w przypadku nieuzasadnionego nierozpoczęcia robót lub odstąpienia od realizacji umowy  



 

 

(w całości lub w części) przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 

Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty księgowej, 

bez potrzeby wykazywania szkody przez Zamawiającego, 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego określonego  

w § 8 ust. 2 Umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty w formie noty 

księgowej, bez potrzeby wykazywania szkody przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy 

zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Przedmiotu Umowy 

udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 18 [Powiadomienia] 

1. Wszelkie powiadomienia związane z Umową będą doręczane w formie pisemnej oraz podpisane 

przez lub w imieniu Strony doręczającej takie informacje. Powiadomienie może zostać doręczone 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub przez posłańca za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub faksem albo pocztą elektroniczną potwierdzoną następnie 

listem poleconym na następujące adresy: 

Dla Zamawiającego: 

adres: ………………………………………………. 

nr telefonu: ………………………………………… 

nr faksu: ……………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………. 

 

Dla Wykonawcy: 

adres: ………………………………………………. 

nr telefonu: ………………………………………… 

nr faksu: ……………………………………………. 

e-mail: ………………………………………………. 

2. Strony zobowiązują się informować siebie niezwłocznie o wszelkich zmianach danych,  

w szczególności adresu do doręczeń oraz osób uprawnionych do reprezentowania. W przypadku 

braku powiadomienia o zmianie adresu siedziby Strony, doręczenie dokonane na ostatnio 

wskazany adres będą uważane za skuteczne. 



 

 

 

§ 19 [Przedstawiciele Stron] 

1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza w kolejności następujące osoby: 

1) […] 

2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza następujące osoby: 

1) ..............................................................................., tel.: .............................., e-mail: …………………; 

2) ..............................................................................., tel.: .............................., e-mail: ………………… . 

 

§ 20 [Siła wyższa] 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 

jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą się na nią. 

 

§ 21 [Rozstrzyganie sporów] 

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji  

lub wykonania niniejszej umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia takiego sporu. 

2. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu 

w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają 

rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 22 [Split payment] 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podzielnej płatności (split payment). 

2. Podzielna płatność za roboty polega oddzieleniu kwoty netto, która wpłacana jest przez nabywcę 

na rachunek rozliczeniowy banku Wykonawcy oraz kwotę podatku VAT, która trafia bezpośrednio 

na odrębny rachunek bankowy VAT. 

3. Zasady sposobu dysponowania odrębnym rachunkiem bankowym VAT regulują przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa o podzielnej płatności. 

 

§ 23 [Ochrona danych] 

1. Dane osobowe Wykonawcy są objęte ochroną prawną wynikająca z przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1). 

2. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych udostępnionych 

wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy przez Zleceniodawcę, który jest jednocześnie 

administratorem danych osobowych Wykonawcy. Zamawiający informuje, zaś Wykonawca  

potwierdza przyjęcie do wiadomości, iż jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez 



 

 

okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, określonych  

w przepisach prawa oraz do oznaczonych dla dochodzenia roszczeń, dane nie będą przekazywane 

do innych podmiotów niż uczestniczące w procesie realizacji umowy, do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowych. Wykonawca potwierdza, iż został poinformowany o prawie do 

dostępu do danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia,  

także od ograniczenia ich przetwarzania, nadto do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  

i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zamawiający oświadcza nadto, że nie podejmuje 

zautomatyzowanych decyzji wobec Wykonawcy. 

 

§ 24 [Postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa – w szczególności Kodeksu cywilnego oraz PrBud.  

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 

z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Korespondencja prowadzona w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

będzie sporządzana w języku polskim. Językiem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą 

będzie język polski. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest 

za oryginalny, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i jednym egzemplarzu dla Wykonawcy. 

 

 

ZA ZAMAWIAJĄCEGO: ZA WYKONAWCĘ: 

podpis: _________________________ 

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja] 

podpis: _________________________ 

[imię i nazwisko, stanowisko lub funkcja] 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Załącznik nr …  do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 

do Umowy nr ………….. zawartej  …………… na  

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego” 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Gwarant udziela gwarancji na okres ………….. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Przedmiotem gwarancji objęta jest całość robót budowlanych stanowiących  Przedmiot Umowy, 

której załącznikiem jest niniejsza gwarancja. 

3. Gwarancją objęte są  wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak  

i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców. 

4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji wynikające 

zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów  

i surowców. 

5. Reklamacje zgłaszane przez zamawiającego, dotyczące obiektu gwarant zobowiązany jest 

załatwić w terminie: 

1) jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – 

natychmiast po zgłoszeniu roszczenia: 

2) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu 

stron; 

3) usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót 

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych 

lub usunięcia wad. 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady 

przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

1)  siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej  

i strajk generalny; 

2) normalnego zużycia obiektu lub jego części; 

3) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania budowli w 

sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania; 

4)  celowych działań osób trzecich. 

9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wady obiektu budowlanego zgodnie z Kodeksem cywilnym. 

     

…………………………………. 

          (podpis gwaranta) 

……………………………………………….. 

(miejscowość, data odbioru końcowego robót bez wad) 

 


