
                                                                 
 
         

Projekt umowy 
 

zawarta w dniu ……………………….. r. w Suchowoli pomiędzy: 
CENTROKOM Sp. z o.o. NIP ............................................ 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Pana Tadeusza Grabowskiego – Prezesa Zarządu 
a 
………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w ………………………., przy ul. ………………………………………… 
wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym …… ……………. 
posiadającym NIP ………………………………, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta; 
2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 
 
Panem/Panią ……………… zamieszkałym/-ą w ………………. przy ul. ……………… 
prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………… 
z siedzibą w ………………………., przy ul. …………………………………………….., 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”  
 
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu …………. pod Nr ………………….., Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w 
Kopciówce i Suchowoli”, część ...... zamówienia Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w ..................................... 
 
Zamówienie finansowane jest ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 

321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie i 
modernizacji stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w ................................... na terenie 
działek o nr ewidencyjnych ............., obręb geodezyjny .......................................... 
 
2. W ramach przedmiotu niniejszej umowy wykonane zostaną roboty budowlane składające 
się z: 

1) budowy/przebudowy budynku technologicznego wraz z technologią 
2) budowy zbiorników wody uzdatnionej 
3) uruchomienia stacji uzdatniania wody 

 
3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy zawiera dokumentacja projektowa oraz 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dokumenty te, 



                                                                 
 
stanowiące Załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej umowy stanowią integralną jej część. Roboty 
muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych 
niniejszą umową warunkach. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do oddania 
ww. obiektu budowlanego, niezależnie od tego, czy wynika to wprost z dokumentów 
wymienionych w ust. 3. 

 
5. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy o 
odpadach ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 
zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.) 
oraz ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (tj. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 
150 ze zm.). 

 
§ 2 

 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z należytą 
starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa.  
 

§ 31 
1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami zgodnie 
ze złożoną ofertą.  
2. Zlecenie wykonania, części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
3. Umowy z podwykonawcami powinny być zawierane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i przekazywane niezwłocznie Zamawiającemu do akceptacji – zgodnie z art. 
647¹ K.c. 
4. Wykonawca może wprowadzić podwykonawcę na teren budowy po spełnieniu warunku, 
o którym mowa w ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowach z Podwykonawcami zapisy dotyczące: 

1) zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
2) terminu wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy, 
3) terminu płatności faktur nie dłuższego niż 14 dni licząc od daty doręczenia 
Wykonawcy faktury złożonej przez Podwykonawcę, 
4) okresu odpowiedzialności za wady, nie krótszego od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
6) kwoty wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego 
zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy. 

6. Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej 
zapłaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej 
umowy. 

                                                
1 zapis fakultatywny, nie będzie miał zastosowania w przypadku kiedy wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami 

własnymi. 



                                                                 
 
7. Wszelkie rozliczenia wynikające z umów pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą będą 
dokonywane pomiędzy stronami tych umów, co nie uchybia postanowieniom art.647¹ §5 i §6 
K.c. 
8. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez Podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami. 
9. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców. 

 
§ 4 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................ 
posiadającego uprawnienia budowlane ......................................................... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 
Prawo budowlane. 

 
§ 5 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ................................ 
posiadającego uprawnienia ................................................ 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego. 
 

§ 6 
 Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za 

wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych niniejszą 

Umową wyłącznie materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w 
budownictwie zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane. 

2. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać od Wykonawcy okazania wszelkich 
dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, oraz 

wykonania przez niego badań jakościowo – ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych, we wskazanych przez niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod względem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawcę. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie ze 
współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w 
szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 10.243.1623 z późn. 
zm.), ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów (Dz. U. 01.5.42 z późn. zm.), normami technicznymi, standardami 
i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo – techniczną, etyką zawodową oraz 
postanowieniami niniejszej Umowy i odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
wymaganiom określonym w STWiOR. 
5. Wykonawca oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych 
przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 
6. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 
odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji. 



                                                                 
 
 

II. Prawa i obowiązki stron Umowy 
 

§ 8 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy: 
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy – co nastąpi w terminie do 10 

dni od dnia podpisania umowy, 
2) dostarczenie pozwolenia na budowę i dokumentacji projektowej na dzień przekazania 

terenu budowy, 
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) dokonanie odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 

terenie budowy. 

§ 9 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Wykonawcy 
należy: 

1) Przejęcie terenu budowy. 
2) Urządzenia terenu budowy, 

3) Poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 
4) Zapewnienie bez dodatkowego wynagrodzenia obsługi geodezyjnej przez uprawnione 

służby geodezyjne, obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, 
5) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz.1126). 
6) Informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót 

dodatkowych, zamiennych lub robotach zaniechanych w terminie 3 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania lub nie wykonania.  

7) W razie konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 
niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie 

zawiadamia o tym Zamawiającego oraz w razie potrzeby podejmuje niezbędne działania. 
8) Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, z 

zastrzeżeniem § 3 ust. 1 i 2. 
9) Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności 

pod względem przeciwpożarowym. 
10) Utrzymanie na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów 

bhp, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu 
i utrzymania ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego 
wykonanych robót. 

11) Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym.  



                                                                 
 

12) Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych 

przez dostawców materiałów i urządzeń. 
13) Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 
14) Przekazanie inwentaryzacji powykonawczej w czterech egzemplarzach. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia 
robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 

obowiązku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub 
otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 
16) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 

organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 
dokumentów. 

17) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją 
niniejszej Umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i 

w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli Samorządu 
Województwa, Urząd Kontroli Skarbowej, organy kontroli krajowej i/lub przedstawicieli 

Unii Europejskiej zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji jak i w toku jej 
realizacji, a także po jej zakończeniu. 

18) Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót 
lub ich części bądź kradzieży urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego 

ewentualnie uzupełnić brakujące urządzenia. 
19) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

wszystkich właścicieli uzbrojenia znajdującego się na terenie inwestycji (stosownie do 
dokumentacji). 

20) Po uruchomieniu stacji uzdatniania wody Wykonawca dokona pełnych badań jakości 
wody oraz przedłoży wyniki badań zamawiającemu. W przypadku nieprawidłowych 

wyników badań Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia jakości wody do stanu przed 
przekazaniem placu budowy. 

 
III. Terminy wykonania Umowy, warunki zmiany Umowy oraz odbiór końcowy 

przedmiotu Umowy 
 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, 

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy: ................................................. 

§ 11 

1. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia umownego terminu wykonania przedmiotu 
umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu wynika z konieczności 
wykonania zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych lub robót dodatkowych albo zamiennych opóźniających lub wstrzymujących 
realizację robót zasadniczych. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres 



                                                                 
 
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych, jeżeli przy 
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy 
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany 
terminu, 

2. Roboty zamienne lub dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym 
zgłoszeniem przez wykonawcę zakresu robót zamiennych i dodatkowych. Dopuszczalne są 
roboty zamienne lub dodatkowe w zakresie zmian materiałów, ilości robót, technologii, 
urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o 
wyższych parametrach niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
dokumentacji technicznej i ofercie wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja 
przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych 
i jakościowych robót. Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2. 

3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian 
obejmuje: 

1) Zmianę kierownika budowy lub robót – Wykonawca może dokonywać zmiany 
kierownika przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika na następujących warunkach: 
a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika w szczególności w razie: śmierci, choroby 
lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, 
rezygnacji tej osoby. 
b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika, jeżeli uzna, że nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika zgodnie z żądaniem Zamawiającego w 
terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
c) W przypadku zmiany kierownika, nowa osoba powołana do pełnienia ww. 
obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 
2) Przesunięcie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień 
zawinionych przez Zamawiającego, tzn. jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało 
wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy w szczególności, gdy dotyczy 
następujących przypadków: 
a) przekazania terenu budowy, 
b) przekazania dokumentacji projektowej, 
c) dokonywania odbiorów robót.  
3) Pozostałe zmiany terminów: 
a) Wystąpienie istotnych wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje 
realizację określonego rodzaju robót. 
b) Wstrzymanie robót przez uprawnione do tego organy w okolicznościach, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 
c) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 



                                                                 
 

d) Działania siły wyższej, tj. zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do 
przewidzenia i przeciwdziałania, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań wynikających 
z umowy. 
e) Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z technologią, a fakt ich wystąpienia wpisany zostanie przez 
kierownika do dziennika budowy oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego działającego z ramienia Zamawiającego. 
f) Wystąpienie konieczności wykonania niezbędnych robót budowlanych w obrębie 
terenu budowy przez wszelkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne mające wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 
4) Zmiana podwykonawcy, która możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek 
Wykonawcy, do którego winien załączyć umowę lub projekt umowy z podwykonawcą, 
przy czym wymagana jest w tym przypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie 
przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą. 
5) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych: 
a) Zaprzestanie produkcji lub wycofanie z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
b) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiającego uzyskania 
lepszej jakości robót. 
c) Pojawienie się w nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy. 
d) Konieczność wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy. 
e) Powyższe zmiany mogą być dokonane tylko za zgodą Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego oraz Zamawiającego, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę 
materiałów lub urządzeń o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i nie mogą 
powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych 
okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą 
ze stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej 
zmiany. 
f) Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec 

zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 

wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia. 

4. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy 
wykonania umowy, z tym że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie co 
najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia. 

5. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca który wniósł 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formach innych niż pieniądz, będzie 
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokument przedłużający termin ważności 



                                                                 
 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania aneksu do 
zawartej umowy z Wykonawcą. 

6. Zgodnie z art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
dopuszcza się nieistotne zmiany umowy. 

 

 
§ 12 

1. Odbiór końcowy całego zakresu prac, polegający na ocenie ilości, jakości całości 
wykonanych prac oraz na ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie, powinien 
być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku ukończenia robót zanikających lub podlegających zakryciu Zamawiający 
dokona odbioru w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
Zamawiającemu gotowości do odbioru w formie wpisu w dzienniku budowy oraz 
przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania 
odbioru. Z czynności odbioru dokonywany jest wpis Inspektora Nadzoru w dzienniku 
budowy o odbiorze. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) w 
trakcie odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu istnienia jakichkolwiek wad 
prac wykonanych w ramach odbieranej części robót może on uzależnić dokonanie tego 
odbioru od usunięcia tych wad.  
3. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem 
Zamawiającego o gotowości do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i dokonania 
odbioru końcowego.  
4. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 10 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru 
zgodnie z ust. 3 i 5. Z czynności odbioru końcowego sporządzany jest protokół, podpisywany 
przez przedstawicieli Stron. 
5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 
końcowego robót: 

1) oryginał dziennika budowy, 
2) dokumentację powykonawczą, 
3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę, sprawdzeń i badań; 
5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi polskimi normami; 

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, do odbioru końcowego oświadczenie woli o 
udzieleniu Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy według 
wzoru załączonego do siwz. 
7. Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli nie zostały wykonane 
wszystkie prace w ramach niniejszej umowy, bądź też, jeżeli stwierdził w jego trakcie 
istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadają się do usunięcia a Wykonawca 
odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór końcowy. W takim 
przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, do którego winny 
zostać wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostaną usunięte wady stwierdzone podczas 
odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 7 dni, chyba że dostarczenie 
materiałów lub urządzeń wolnych od wad będzie wymagało dłuższego terminu, wówczas 



                                                                 
 
termin wskaże ich dostawca. Niezwłocznie po wywiązaniu się przez Wykonawcę z 
powyższego obowiązku (tj. wykonaniu zaległych prac oraz/lub usunięciu wad) zostanie 
wyznaczony nowy termin dokonania odbioru końcowego, zaś postanowienia zawarte w ust. 
3-5 będą stosowane odpowiednio. 
8. W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego stwierdzi istnienie wad, 
które nie nadają się do usunięcia, to: 

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 
może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem – może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

9. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków w 
odpowiednich uzgodnionych terminach, Zamawiający – niezależnie od innych środków 
przewidzianych w Umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usunięcie wad i usterek oraz 
wykonanie niezrealizowanych robót na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez upoważnienia sądu. 

 
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 13 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe dla 
Wykonawcy zgodne z przedłożoną ofertą i kosztorysem w wysokości: 

brutto: ................................ zł (łącznie z podatkiem 23 % VAT) 
słownie: ........................................................................................................... 

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu Umowy. 
3. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco: 

1) Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z wycenionego przez Wykonawcę 
Przedmiaru Robót, a ilości według faktycznie wykonanych i zaakceptowanych przez 
Zamawiającego wielkości robót (obmiar). 

2) W przypadku wystąpienia robót, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1 tzn. nie 
ujętych w przedmiarze robót a określonych w dokumentacji projektowej, roboty te 
rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i 
zatwierdzonych przez Zamawiającego.  

 

 
V. Warunki płatności 

§ 14 
 

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego. 
2. Zamawiający zapłaci za prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę w ciągu 30 
dni od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w 
fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

3. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 



                                                                 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury kserokopie faktur wystawionych przez 

podwykonawców wraz z dowodem ich zapłaty oraz oryginałem oświadczenia 
podwykonawców o uregulowaniu ich należności. 

5. W przypadku niedołączenia do faktury dokumentów zgodnie z ust. 4, Zamawiający 
uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą lub przekazania należności do depozytu 

sądowego. 
 

 
VI. Rękojmia za wady  

 
§15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte 
przedmiotem niniejszej umowy oraz na materiały i urządzenia na okres 3 lat, licząc od dnia 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli na poszczególne materiały 
lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 3 lat, okres 
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez 
producenta.  
2. W okresie rękojmi Wykonawca zapewni bezpłatne naprawy gwarancyjne. Naprawy 
gwarancyjne świadczone będą w miarę możliwości w miejscu użytkowania przedmiotu 
umowy. 
3. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie rękojmi w najkrótszym możliwym 
terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 14 
dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 
4. Zgłoszenie konieczności napraw, o którym mowa w ust. 3 będą dokonywane pisemnie lub 
faksem na adres Wykonawcy.  
5. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa wraz z Gwarancją jakości będącą 
załącznikiem nr 6 do umowy, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 § 1 
K.c. 
6. W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 Zamawiający może zlecić 
wykonanie napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez upoważnienia sądu. 
7. Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach pousterkowych. 
 
 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
§ 16 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie 
................................................................................................................................................. 

Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi .................................... zł  

(słownie: ..................................................................................................................) tj. 10 % 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 



                                                                 
 
 

§ 17 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości będzie 

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozostała część 
zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za 

wady.  
 

VIII. Odstąpienie od Umowy 
 

§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy – poza przypadkami 
określonymi w kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamówień publicznych - w sytuacji 
kiedy: 

1) Zostanie zgłoszona w KRS likwidacja Wykonawcy. 

2) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania umowy i nie 
realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni. 

4) Wykonawca przerwał realizację Umowy i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 
dni.  

5) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w 
szczególności z dokumentacją projektową, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – 
nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową. 

6) Określonej w § 12 ust.9, 

7) Inne rażące naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy lub 
przepisów prawa  

- w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę 
odstąpienia (dot. ppkt 1, 2, 6 i 7) 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, obowiązują kary umowne przewidziane w §19. 

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na 
dzień odstąpienia. Protokół ten winien zawierać kosztorys inwentaryzacyjny sporządzony 
jako wyciąg z kosztorysu ofertowego. 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy 
Zamawiającemu na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które odpowiada Wykonawca. 

4) Najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione. 



                                                                 
 

5) W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za 
nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy, 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z §19. 
 

 
IX. Kary umowne 

 
§ 19 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. 
b) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia - za 
opóźnienie w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi;  
c) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości: 
a) 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w 
odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną 
odpowiedzialność; 
b) 10% wynagrodzenia brutto określonego w §13 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od 
umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Zamawiający ponosi wyłączną 
odpowiedzialność - nie dotyczy to jednak sytuacji określonej w art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych 

3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego określone 
w niniejszej umowie kary umowne na zasadach ogólnych.  
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
 

 
X. Postanowienia końcowe 

 
§ 20 

Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w 
wysokości co najmniej 70 % równowartości wynagrodzenia umownego na cały okres 
realizacji zamówienia (deliktowe i kontraktowe). Kopia polisy ubezpieczeniowej OC stanowi 
Załącznik nr 4 do umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć mu do wglądu oryginał polisy wraz z dowodem uiszczenia składek.  
1. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy – zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a także osoby i 
podmioty, którymi się posługuje – aż do podpisania protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 21 



                                                                 
 
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do 

Umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 22 
 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo 

właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 23 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 24 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron. 
 

Załączniki:  

- Dokumentacja projektowa – zał. nr 1 

- STWiORB - zał. nr 2 

- Przedmiar robót – zał. nr 3 

- Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy – zał. nr 4 

- SIWZ – zał. nr 5 

- Gwarancja jakości – zał. nr 6 

 

.............................................                            ............................................ 
Zamawiający         Wykonawca 


