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Projekt realizowany przy udziale środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

 
DPSJ.KG.252.1.2013 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
(wzór umowy) 

 
UMOWA 

zawarta w dniu …………………………………. 2013 r., w Jarogniewicach, pomiędzy: 
Domem Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń, 
reprezentowanym przez Zbigniewa Gordzieja - Dyrektora 
przy kontrasygnacie Beaty Ścigacz - Głównego księgowego, 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” , 
a 
firmą …………………………………………………, z siedzibą …………………………, 
NIP …………………………, REGON ……………………………..., 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
Zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” . 
 
W wyniku przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Modernizacji 

oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach”. 
2. Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień …………….. 2013 r. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w dniu …………2013 r. 
3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 30 września 2013 r. 
 

§ 3 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy m.in.: 
1. Protokolarne przekazanie terenu robót wraz z Dziennikiem budowy oraz po jednym 

egzemplarzu w wersji papierowej Projektu budowlanego i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej. 

2. Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 
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3. Wskazanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów za 
zużycie tych mediów. 

 
§ 4 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
1. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

i zapewnienie od dnia rozpoczęcia robót dozoru mienia na tym terenie na własny koszt, 
jeśli taki będzie wymagany. 

2. Zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy na własny koszt, oraz 
zapewnienie na terenie prowadzonych robót niezbędnych przejść, dróg komunikacyjnych 
oraz ładu i porządku. 

3. Zorganizowanie zabezpieczenia prowadzenia robót oraz robót wykonanych w przypadku 
złych warunków atmosferycznych, między innymi w trakcie opadów deszczu. 

4. Rozpoczęcie robót nie wcześniej niż w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale 
nie później niż w terminie 7 dni od wskazanego możliwego terminu rozpoczęcia robót. 

5. Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z 
oświadczeniem, że ukończone roboty są całkowicie zgodne z przedmiotem umowy. 

6. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami związanymi z przedmiotem zamówienia, 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz 
sporządzenie planu BIOZ. 

7. Z chwilą podjęcia robót na terenie robót aż do chwili oddania przedmiotu zamówienia, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
tym terenie, a spowodowane lub będące następstwem prac wykonywanych przez sprzęt i 
pracowników Wykonawcy. 

8. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych odpowiadających co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym 
w ustawie prawo budowlane oraz innych przepisach prawa. 

9. Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na 
budowie wyrobu. 

10. Zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia lub 
odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających. Jeżeli Wykonawca 
nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego. 

11. Informowanie niezwłocznie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość robót lub termin zakończenia robót. 

12. Wykonanie wszelkich robót towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 

13. Wywóz nieczystości płynnych w niezbędnym zakresie dla zapewnienia bieżącego 
funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach przez cały okres 
prowadzenia robót, aż do czasu oddania zmodernizowanej oczyszczalni do użytku. 
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14. Wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił funkcjonalną 
całość, w związku z czym należy założyć wykonanie wszystkich prac, które okażą się 
niezbędne dla prawidłowej realizacji robót. 

15. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony i konieczny do ich usunięcia. 

16. Zapewnienie rozruchu i materiałów niezbędnych do wykonania rozruchu danych urządzeń 
przez wykwalifikowane osoby najlepiej wskazane przez dostawcę urządzeń, 
potwierdzając ten fakt w karcie gwarancyjnej danego urządzenia, a także sporządzenie 
sprawozdania z tego rozruchu. 

17. Przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego do obsługi zmodernizowanej 
oczyszczalni w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji przed rozruchem, w czasie 
rozruchu i podczas pracy oczyszczalni, najpóźniej po zakończeniu robót związanych z 
modernizacją. Program szkolenia powinien uwzględniać przekazanie szkolonym 
pracownikom wszystkich niezbędnych informacji w zakresie obsługi, eksploatacji i 
konserwacji urządzeń technicznych oraz systemów automatyki. Szkolenie należy 
przeprowadzić w języku polskim na terenie oczyszczalni. Zakres merytoryczny szkolenia 
powinien wynikać z wymagań przedstawionych w specyfikacjach technicznych urządzeń i 
obowiązujących przepisów. 

18. Opracowanie sprawozdania z rozruchu, w którym szczegółowo opisane zostaną osiągnięte 
parametry pracy obiektu, m.in. stopnie redukcji zanieczyszczeń oparte na podstawie 
pobranych próbek uśrednionych ścieków surowych i oczyszczonych ( min. 2 analizy z 
akredytowanym poborem i akredytowaną analizą), jakość osadu czynnego, parametry 
technologiczne, itp. 

19. Wykonanie niezbędnych badań, prób, uzgodnień. 
20. Wykazanie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego poprzez przekazanie 

dokumentu potwierdzającego ten wynik. 
21. Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry oraz wymagane 

normy zastosowanych urządzeń i materiałów.  
22. Prowadzenie Dziennika budowy. 
23. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu. 
24. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP i ppoż. oraz ponoszenie odpowiedzialności w 

trakcie prowadzonych prac przed wszelkimi możliwymi kontrolami przeprowadzanymi 
przez organy kontroli państwowej. 

25. Zapewnienie na własny koszt transportu i utylizacji odpadów budowlanych m.in. gruzu, 
elementów przeznaczonych do utylizacji itp. powstałych podczas realizacji zadania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

26. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów 
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na 
własny koszt odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.  

27. Wyposażenie zmodernizowanej oczyszczalni w stosowne instrukcje. 
 
 

§ 5 
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1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na podstawie 

oferty Wykonawcy w wysokości ………………………………………. zł brutto, w tym 
podatek VAT ………….% w kwocie …………………………. zł. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z 
realizacją niniejszej umowy (m.in. opłaty podatkowe, koszty transportu, wywozu śmieci 
powstałych podczas realizacji robót i ich utylizację, roboty tymczasowe i towarzyszące, 
wywóz nieczystości i inne). 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w formie jednorazowej płatności. 
5. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót 

podpisany przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę. 
6. Strony ustalają termin płatności faktury VAT na 30 dni kalendarzowych od daty jej 

otrzymania przez Zamawiającego. 
7. Do faktury Wykonawcy należy dołączyć oryginały oświadczeń wszystkich 

podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie. 
8. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach” 

realizowana będzie przy wykorzystaniu środków finansowych pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 
§ 6 

 
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ………………………………. 
2. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego będzie 

……………………….. 
3. Wykonawca może zaproponować zmianę Kierownika budowy informując o tym 

Zamawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, przedkładając jednocześnie 
dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia. Zmiana taka jest możliwa 
jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego w następujących przypadkach: 

a. Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kierownika budowy / Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

b. Nie wywiązywanie się Kierownika budowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego 
z obowiązków wynikających z umowy. 

c. Jeżeli zmiana Kierownika budowy / Inspektora nadzoru inwestorskiego staje się 
konieczna z jakichkolwiek innych ważnych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy lub Zamawiającego np. rezygnacja Kierownika budowy / 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, itp. 

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy, jeżeli uzna, że 
Kierownik budowy nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub 
współpraca z nim nie układa się właściwie. Żądanie musi być złożone w formie pisemnej 
oraz zawierać uzasadnienie. 
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6. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kierownika budowy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie uzgodnionym. 

7. Zmiana Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany 
niniejszej umowy. 

       
§ 7 

 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego (brutto), o 
którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ........................... zł (słownie .......................... złotych) w 
formie ...................................................... . 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 
następujących terminach: 

a. 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

b. 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

4. Zamawiający zatrzymuje 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres 
rękojmi rozszerzonej na okres gwarancji. 

5. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie przedłużyć ważność wniesionego zabezpieczenia lub wnieść nowe na 
wydłużony okres. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających z rękojmi za 
wady Zamawiający zleci realizację ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy podmiotowi trzeciemu. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy 
wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty 
uzupełniającej. 

7. Jeżeli Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona 
nienależycie swoje zobowiązania wynikające z umowy, Zamawiający wykorzysta na 
zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku 
bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego. 

 
§ 8 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej trzyletniej gwarancji jakości wykonania 

przedmiotu umowy. 
2. Na wbudowane materiały niepochodzące od Wykonawcy obowiązywać będzie okres 

gwarancji producenta. 
3. Bieg gwarancji rozpoczyna się dnia następnego od dnia dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego.   
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4. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki które 
wystąpią w okresie gwarancji, w terminie 2 dni od daty pisemnego (list, faks, email) 
powiadomienia o ich wystąpieniu przez Zamawiającego. W sytuacjach uzasadnionych 
dopuszcza się  wydłużenie  terminu na usunięcie usterki lub wady. Okres gwarancji 
zostanie przedłużony o czas naprawy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający rozszerza okres rękojmi za wady 
na okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

7. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić    
usunięcie tych wad na rachunek i koszt Wykonawcy. 

 
§ 9 

 
1. Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne za: 
a. Nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust 3 - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 
1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu. 

b. Nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie 
gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o 
którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następującego 
po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
szkoda przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej.  

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
§ 10 
 

Zasady odbioru przedmiotu umowy: 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b. Odbiór końcowy. 
c. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzania przeglądów technicznych w trakcie 
trwania okresu gwarancji. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 
mowa wyżej. 

4. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
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5. Za odbiór końcowy Zamawiający rozumie wykonanie wszelkich robót budowlanych, 
instalacyjnych i technologicznych, rozruch oczyszczalni oraz uzyskanie efektu 
ekologicznego. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 
szczególności następujące dokumenty: 

a. Dziennik budowy. 
b. Dokumenty wyszczególnione w § 4 ust 20 i 21. umowy. 
c. Zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego 

kompletną dokumentację powykonawczą i rozruchową, o której mowa w § 4 ust 
18. i 23., w wersji papierowej, opisaną i skompletowaną w dwóch 
egzemplarzach. 

d. Oświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników oczyszczalni. 
e. Wyniki wszystkich badań laboratoryjnych, o których mowa w § 4 ust. 18 oraz z 

uzyskanego efektu ekologicznego. 
f. Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania modernizacji 

oczyszczalni z Projektem budowlanym i przepisami. 
g. Dokumenty (atesty i certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez 
Kierownika budowy). 

h. Dowody uiszczenia opłaty za utylizację odpadów, wywozu na wysypisko itp. 
i. Dowody uiszczenia opłaty za utylizację ścieków. 

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 10 dni 
kalendarzowych od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a. W przypadku istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 
wyznaczy termin do ich usunięcia. 

b. Jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej. 

c. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania umowy po raz drugi, 
zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej 
z opóźnienia. 

10. W okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień upływu okresu gwarancji i 
rękojmi za wady Zamawiający wyznaczy termin ostatecznego odbioru. 

11. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym po okresie gwarancji i rękojmi za 
wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 
Zamawiający przystąpi do usunięcia wad i usterek na koszt Wykonawcy po upływie 
terminu 30 dni, licząc od ostatecznej daty wyznaczonej przez Zamawiającego na 
usunięcie wad i usterek. 
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12. Ze wszystkich czynności odbiorowych Wykonawca przy współudziale Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia odpowiednio 
protokołu odbioru końcowego lub protokołu odbioru ostatecznego. 

                   
§ 11 

 
1. Wykonawca może zlecić, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części robót 

podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z 
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku może zgłosić 
sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem 
uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w 
całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się 
z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie 
art. 647 §5 KC i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór 
robót budowlanych, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą 
przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności 
przysługującej Wykonawcy. 

8. Wykonawca w pełnym zakresie ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i 
zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak za działania własne. 

9. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 
podwykonawcę osobie trzeciej. 

§ 12 
 
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może odstąpić od umowy: 

a. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.    
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części umowy. 
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b. Wykonawca w sposób rażący nie realizuje postanowień umowy, a wykonywane 
prace mają negatywny wpływ na właściwą i terminową realizację robót. 

c. Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wpływające na możliwość 
wykonywania działalności przez Wykonawcę. 

d. Wykonawca utraci zdolność do czynności prawnych. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod 

rygorem nieważności. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca oraz Zamawiający zostają obciążeni 

następującymi postanowieniami: 
a. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół wykonanych robót do dnia odstąpienia. 

b. Strony wspólnie ustalą wartość wykonanych robót i ustalą należne Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane prace. 

c. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 30 dni od daty wypowiedzenia 
umowy, poświadczyć wartość wykonanych w ramach umowy robót i wysokość 
wszelkich kwot należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania umowy. 

d. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z 
rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 
potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 
§ 13 

 
Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych 
postanowień do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, za wyjątkiem poniższych przypadków: 
1. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: 

a. Konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych. 
b. Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

w szczególności: 
- Wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego. 
- Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji 
projektowej.  

- Działania siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 

- Działania osób trzecich uniemożliwiających prowadzenie prac, które to nie są 
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 

2. Obniżenia kosztu wykonania robót i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Wydłużenia terminu gwarancji. 
4. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót 

lub zmianę technologii. 
5. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
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6. Rezygnacji z części robót i tym samym obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
7. Zmiany Podwykonawców. 
8. Zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 
9. W wyniku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a 

mających wpływ na prawidłową realizację umowy. 
 

§ 14 
 
Zmiany postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane. 
2. Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 16 
 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 

      ZAMAWIAJ ĄCY         WYKONAWCA 
 
 


