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Załącznik III do SWZ                                                                         Projekt Umowy wzór 

 

 

   Umowa 

 

 

zawarta w Krzeszowicach w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

przy ul. Krakowskiej 85, 32-065 Krzeszowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135010 REGON: 

350789290; NIP: 676-10-15-716; Kapitał zakładowy: 55 037 000 zł, BDO: 000011550 

reprezentowaną przez: 

 

Prezesa Zarządu – Henryka Skotnicznego 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a 

 

……………………………………… 

 reprezentowaną przez:  

 

 

…………………………………….. 

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”, 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie wewnętrznych przepisów Zamawiającego - Regulaminu udzielania 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. 

z o.o. została zawarta umowa o następującej treści:. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 

podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego, SWZ, Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (dalej zwanym PFU) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – 

zobowiązuje się do wykonania zadania p.n. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla 

pompowni wody w Krzeszowicach przy ulicy Ignacego Wróbla, działka nr 131,132 obręb 

Czatkowice, Gmina Krzeszowice w formule zaprojektuj i wybuduj” (zwanego dalej: 

„Przedmiotem umowy”) w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Zakres umowy obejmuje:  

1) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu („Dokumentacja projektowa”), 

zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (o ile są wymagane) i uzgodnień 

(wymaganych Prawem Budowlanym) umożliwiających realizację robót budowlanych 

w oparciu o dokumentację projektową, 
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3) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie dokumentacji projektowej oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

3. Zakres rzeczowy zadania określony jest szczegółowo w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowiącym jej 

integralną część. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 

z harmonogramem robót (harmonogram rzeczowo – finansowy), sporządzonym 

przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po zakończeniu opracowywania 

Dokumentacji projektowej, który to harmonogram stanowić będzie załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) Zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz 

terenem budowy, oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 

o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnościami jakie mogą wynikać  

z charakterystyki danego terenu;  

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 

niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu;   

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 

doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 

również   dysponuje   niezbędnym    zapleczem   technicznym   i   osobowym   do  ich    

przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania 

niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami 

i uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej 

w stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 

zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod 

tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy w Polsce. 

8. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy stronami ukształtowany jest przez następujące 

dokumenty : 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 

2) umowę wraz z załącznikami, 

3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 

4)  Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia, w tym w specyfikację 

warunków zamówienia. 

 

§ 2 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 
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obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi 

w dniu wydania jej Zamawiającemu.  

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 

uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 

inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji 

projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójną i skoordynowaną we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającą niezbędne uzgodnienia,  

4) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych 

opracowań i uzupełnień. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i 

innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy 

zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru 

autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie 

opisanym w ust. 5. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie 

z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami 

Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków projektanta 

wynikających z art. 20  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do 

zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach 

realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 

4) udział w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy 

robót budowlanych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielanie stosownych porad i wskazówek, bieżące wyjaśnienie wątpliwości  

i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian. 

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, 

o których mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, 

o których mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do dokonywania zmian 
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w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których 

konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu 

wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się 

postępowań mających na celu uzyskanie decyzji (o ile są wymagane) zezwalających na 

wykonywanie robót budowlanych. 

8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowań, o których mowa  

w ust. 6) bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa 

została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na 

następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 

dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 

magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, 

i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami 

Zamawiającego, 

2) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dla realizacji w oparciu o Dokumentację projektową - w całości lub części -  zadania 

inwestycyjnego, 

3) udostępnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawców, 

wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o 

Dokumentację projektową, 

4) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,  

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez 

telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

6) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, 

w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także 

jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej 

bądź elektronicznej, 

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach 

i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego 

typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu 

promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 

projektową, 

8) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową. 

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej 

(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz 

wyraża/wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 

osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
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5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

6) według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na 

rozporządzanie i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

13. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami), 

jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, 

które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek 

z postanowień  ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 

lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

16. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

17. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej 

będzie protokół przekazania podpisany przez obie strony umowy.  

18. Wykonawca dostarczy do odbioru, o którym mowa w ust. 17, Dokumentację projektową 

wraz z kompletem dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych  

(w szczególności ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem o nie 

wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych), 

z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie  

kompletnym   z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione 

dokumenty wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 

Dokumentacji projektowej. 

19. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania 
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wezwania; 

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy.  

3) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 

nałożonych przez organy prowadzące postępowania a w szczególności do 

składania wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia 

stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ 

prowadzący postępowanie administracyjne dotyczące  Przedmiotu umowy na 

każdym etapie  postępowania, to jest zarówno w postępowaniach toczących się 

przed organem  I instancji jak i przed organem II instancji – jeżeli będą  

prowadzone,   

4) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania 

Zamawiającemu informacji na temat toczących się postępowań, 

20. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność, Wykonawca 

zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 do pełnienia 

na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 

21. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, 

wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w 

nim rozwiązań.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

23. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego 

Przedmiotu niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych  

i dokonywanie  zmian w opracowaniach projektowych  nie podlegają odrębnemu 

wynagrodzeniu. 

24. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami, w szczególności techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu 

technologicznym,  

6) udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto w 

czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

7) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie 

stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące 

wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych. 
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§ 3 

Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa 

oraz organizację terenu i zaplecza budowy. 

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za 

zgodność z oryginałem, 

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia składki ubezpieczeniowej w formie kopii 

tych dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, potwierdzające, że 

Wykonawca posiada: 

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot umowy, 

b) ubezpieczenie robót objętych niniejszą umową, 

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdującego się na terenie budowy. 

W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy 

oryginałów przedłożonych dokumentów.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 

1) przejęcia terenu budowy; 

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media; 

3) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 

nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich 

czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ (w przypadku konieczności 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę). Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

4) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania awarii 

zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń  

w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - doprowadzenia do 

należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji 

robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu 

Wykonawcy do terenu budowy – doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

5) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 

powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje 

się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 

numerycznej (GIS/CAD); 

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy; 

7) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi 

geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, 

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, 
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9) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 

realizacji Przedmiotu niniejszej umowy 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy 

materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 

z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 

przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 

z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami 

8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 

budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 

z Umową będą wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary 

związane z robotami przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania 

zgłoszeń i przedstawienie niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową 

o ile taka jest zawarta. 

9. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie, w tym 

szkody wyrządzone osobom trzecim. 

10. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 

budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 

w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 

-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

 

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) t, 

2) urządzi plac i zaplecze budowy,  

3) prowadzi dokumentację robót, (dziennik budowy – o ile konieczne, książka 

obmiarów, protokoły odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów 

autorskich, korespondencję), 

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

5) sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych, 

12. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót,. 

 

§5 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 

14 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 (dalej: 

„RODO”),oraz zgodnie z SWZ. : 

 

§ 6 

Termin realizacji, odbiory  

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:  

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz 

z ostatecznymi wiążącymi decyzjami, zaświadczeniami i oświadczeniami (niezbędnymi 

do realizacji prac budowlanych) nastąpi w terminie: …………………….  

2) przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania 

Zamawiającemu Dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji decyzjami 

administracyjnymi, 

3) rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

przekazania Wykonawcy placu budowy, 

4) zakończenie robót budowlanych – w terminie: ………………  

 

2. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór gwarancyjny; 

4) odbiór pogwarancyjny. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych. 

3. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów Dokumentacji projektowej stanowiącej 

Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru 

Dokumentacji projektowej. Dokumentację projektową uznaje się za wykonaną w dacie 

podpisania protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej; 

2) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od daty 

przekazania jej Zamawiającemu przez Wykonawcę; 

3) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu 

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, 

wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. 

Zamawiający dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie  

7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez 

Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej, uznaje się, iż 

Dokumentacja Projektowa nie została wykonana;  

4) dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji Projektowej jest protokół 

odbioru Dokumentacji Projektowej; 

5) podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej jest 

równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna 

od wad. 

4. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 

umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:  

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: nie 

przewiduje się. 
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2) W odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia  

o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych 

czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane (o ile 

wymagają to przepisy prawa budowlanego) w związku z zakończeniem 

wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 

osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 

usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego, 

b)  przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy 

udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności 

Wykonawcy, następuje w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości 

robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy  

i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 

Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru  

z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 

przeprowadzenia wszystkich prób; 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie 

zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji 

geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru 

końcowego,.  Kompletną dokumentację powykonawczą oraz rozliczenie 

powykonawcze wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  

oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej 

w obowiązującym układzie współrzędnych zobowiązany jest dostarczyć w 

terminie do 30 dni od odbioru końcowego. Dopuszczalnym formatem 

pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w wersji edytowalnej w formacie 

(dxf, dwg) lub (dgn).  

 

e) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad Przedmiotu 

umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, a Strony ustalą 

termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac 

z tym związanych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu 

usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu zakończenia robót przez 

Wykonawcę, 

f) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 

odbioru końcowego, protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.  

W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości 
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wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. 

g) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy (o ile 

wymagany), zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty  techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze 

wszystkimi zmianami  dokonanymi w toku budowy, o której mowa w pkt e, 

h) Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru 

końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie 

realizacji całego Przedmiotu umowy, 

i) za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych do tego przedstawicieli stron  protokołu odbioru końcowego 

robót. Dzień dokonania odbioru końcowego jest jednocześnie datą wykonania 

Przedmiotu umowy. 

3) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 

ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji jakości.  

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 

przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) i 

b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane będą również po dokonaniu 

corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 

umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 

roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później 

niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub 

przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  wraz z wezwaniem do 

usunięcia wad  ujawnionych w trakcie przeglądu, zgodnie z postanowieniami § 

11 niniejszej umowy. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu 

technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości wykonanych robót w ramach 

realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w związku z 

usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z 

przeglądu gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich 

brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 11 

niniejszej umowy. 

 

 

 

 

4) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 
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a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku 

eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 

pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 

pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy dotyczących usuwania wad. 

5. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru 

końcowego robót budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie 

z niniejszą umową następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego. 

6. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

7. Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Oddanie terenu 

budowy nastąpi również na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: 

...................................................................)  

Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczególności wszelkie koszty 

niezbędne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontażowe, 

wyburzeniowe, odtworzeniowe, porządkowe zagospodarowania terenu budowy.   

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

z realizacją  Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie  oraz brak rozpoznania 

zakresu  Przedmiotu umowy nie może być podstawą  do żądania  zmiany wynagrodzenia 

określonego  w ust. 1 . 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie protokołu odbioru końcowego, 

podpisanego przez obie strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.  

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie  

z powyższymi postanowieniami, wraz z załącznikiem w postaci protokołu odbioru 

końcowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 

Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac 

stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  

i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  

nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy  

w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub 

dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw 

należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych  w ramach 

robót objętych składana fakturą, 
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b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw  

w ramach  składanej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale  

i podpisany przez wszystkich podwykonawców tj. zarówno tych, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz przez podwykonawców jak i tych, 

którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury.  

Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia faktury. 

2) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 

dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 

Podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców 

roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura wystawiona i składana  

przez Wykonawcę, oraz  

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy 

wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty/ 

kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych 

Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty w ramach składanej 

faktury.  

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem.  

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty 

faktury biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie 

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. 

Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy 

Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury 

VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania 

żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona 

przez Wykonawcę. 

5. Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest dołączyć  dodatkowe oświadczenia 

wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie 

przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu 

umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu 

umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego,  

o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów  

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej  

o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 

zostało im wypłacone.  

7. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 

wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 

Wykonawcę do faktury.  

8. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 

umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i  świadczący je za zgodą 

Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w 

zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
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należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 

bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 k.c. Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu 

podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy. 

9. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

10. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy zobowiązuje się do przygotowania 

harmonogramu przedstawiającego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich 

szacunkowymi wartościami oraz do przekazania go Zamawiającemu. 

11. Do cesji wierzytelności z umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości cesji wierzytelności z umowy, z wyjątkiem tego, że dopuszcza 

możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zamianę wierzyciela na podstawie cesji 

wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub 

w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana 

wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, 

w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do 

czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, przelew 

wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona). 

 

§ 8 

Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy wraz ze wszystkimi załącznikami (w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 

robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną,  a  w przypadku gdy umowa o 

podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe – 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy 

zawierający zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe oraz  wskazaniem dokumentacji 

projektowej dotyczącej wykonywania robót, które maja być wykonywane na podstawie 

umowy o podwykonawstwo), nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, 

której dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami: 

 

1)   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

2)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy; 

3)   umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 



str. 15 
 

4)   Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej 

wszystkie podatki i opłaty, w tym podatek VAT.  

5)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

6)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem zmiany. 

7)   umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8)   wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 

wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9)   umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 

przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę 

przez Zamawiającego. 

10) Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w języku polskim 

11) Umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienie, zgodnie z którym 

Prawem właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie a 

do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo 

właściwy powinien być sąd polski.       

3. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 2, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

lub w niniejszej umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1); 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego  zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 

Zamawiającemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający 

wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z 

dokumentami potwierdzającymi prawo osób reprezentujących strony umowy do zawarcia 

umowy o podwykonawstwo i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą 

reprezentują (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

( podwykonawca) nie może zlecić podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy)  realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 

bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  

o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 

Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczególności do 

zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  

przekazuje w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające szczegółowe 

uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w 

zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4 w zastrzeżonym 7 

dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 

żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność     takiej    zapłaty,  w szczególności przedłoży  dowody  wykonania 

robót budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujących ich 

faktur VAT  lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane 

do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku 

otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia 

objętego żądaniem bezpośredniej zapłaty. 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodność z oryginałem 

przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje podwykonawcę , dalszego podwykonawcę oraz Wykonawcę o 

dokonaniu  bezpośredniej zapłaty. 

 

 

§ 10 

Osoby nadzorujące 

 

1. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy. 

2. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 

koordynację i odbiór dokumentacji projektowej. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 13,  będą podpisane przez osoby 

posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie 

telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

 

- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
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Email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 

czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony 

Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 

odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń 

woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 

oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. (e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. (e – mail). 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 

……………….. lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy w tym 

w szczególności na dokumentację projektową, wykonane roboty, użyte materiały i 

zabudowane urządzenia na okres …. lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania 

protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest także 

do przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów gwarancyjnych otrzymanych od 

producentów instalowanych urządzeń (w tym w szczególności paneli) oraz dokonać cesji 

wierzytelności z tych gwarancji na Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia 

umownego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 

umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym 

przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia 

przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 

i ryzyko Wykonawcy.  

4. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 

pisemnej lub faxem na numer .................................................................., 

wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia 

wady; 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, 

o którym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie 

z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez 

Zamawiającego; 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 

Zamawiającego.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  
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6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych 

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy 

wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 

bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 

względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 

utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuka budowlaną - dotyczących 

rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy - przez 

profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się 

przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

Wykonawca w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - 20% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego 

w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 6 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu robót budowlanych – 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 6 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za  każdy dzień 

zwłoki licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 4) umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – 0,2% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1  niniejszej umowy za każdy 

 dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 

3 niniejszej umowy, 

e) nieobecności na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500 

złotych za każdą nieobecność, 

f) zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej 

umowy - 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy 

za każdy dzień zwłoki, 

g) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2,5 % wartości 

łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

2.  Suma kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy nie może przekroczyć 

30 % kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar 

umownych osiągnęłaby kwotę, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej 

wysokości kary umownej. 
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3.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  Wykonawca wyraża zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 

wykonane prace.  

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 

w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 

już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dłuższej 

niż 30 dni licząc od terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 niniejszej umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, 

w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

4. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy, 

jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. Prawo 

odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących 

podstawę odstąpienia. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności 

następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na 

okres dłuższy niż 28 dni, 

2)  Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 

robót, 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do 

usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 

umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji zadań stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, a w przypadku gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało 

złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – Wykonawca 

zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do zabezpieczenia 

na własny koszt placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej, a następnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego 

przekazania placu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.. 

6. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane 

roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 
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§ 14 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji 

prac, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 

1) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

4 umowy.  

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia 

dodatkowych badań lub ekspertyz), 

3) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych 

w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub 

urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone 

w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W 

takim przypadku Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie 

sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności 

mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

4) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób 

odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony 

Zamawiającego, w tym również kierownika budowy). W takim przypadku 

Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym. 

5) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub 

innymi obiektami.  W  takim  przypadku  Strony  mogą  przesunąć termin 

zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, 

jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 

6)  przedłużania się procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub 

podpisania umowy, w tym w szczególności w przypadku przedłużenia 

procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczą od dnia zawiadomienia o 

wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilość dni przedłużenia 

7) wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym 

w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz 

musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin 

wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie 

realizacji prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 



str. 22 
 

1)  z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną 

inwestycją, 

2) rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności 

sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych, 

3) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 

opracowania dokumentacji projektowej, 

4)  konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego, 

5)  wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 

 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ....................................................... złotych (słownie: 

......................................................................) co odpowiada ........% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca 

wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; 

kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr ………………… do 

niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 

sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,  

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 

15 dni po upływie terminu rękojmi. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą 

być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 

z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 

i pobranie z zabezpieczenia). 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 

  - 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 

  - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

            § 17 

             Wykaz załączników 

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1. Załącznik nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

2. Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo – finansowy; 

3. Załącznik nr 3 Specyfikacja warunków zamówienia 

4. Załącznik nr ……………. – oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz 

z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień; 

5. załącznik nr ………………….. – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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