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zawarta w Ostrowi Mazowieckiej, dnia ……...2022 roku  pomiędzy: 
 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-

300 Ostrów Mazowiecka, NIP: 7591475720, REGON: 550733679, wpisanej do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000153255 - SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO o kapitale 

zakładowym 33.070.000,00 złotych, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:        

Bartłomieja Pieńkowskiego - Prezesa Zarządu,  

a:   

…… 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania, 

prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej jako „ustawa Pzp” Strony oświadczają co następuje: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Zaprojektowanie i wybudowanie 

instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali przyjęcia odpadów i w hali 

sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie 

polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie robót 

budowlanych zgodnie ze złożoną ofertą, Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

oraz w niniejszej umowie. 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi 
i normami prawa krajowego oraz wspólnotowego. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową pn. „Zaprojektowanie 
i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza poprocesowego w hali 
przyjęcia odpadów i w hali sortowni na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Starym Lubiejewie” (zgodnie z zapisami w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym PFU) wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę i 
zatwierdzeniu projektu budowlanego (jeśli będą wymagane prawem) oraz wszystkich 
koniecznych decyzji administracyjnych warunkujących możliwość rozpoczęcia robót 
budowlanych objętych umową, w tym również  sporządzenia i złożenia do 
odpowiednich organów  wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych..  

3. Powyższa dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2454 - 
zwanym dalej „rozporządzeniem”) i obejmować elementy przewidziane przepisami 
prawa, w tym w szczególności następujące elementy:  

a) projekt budowlany (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020r.poz.1609) w zakresie uwzględniającym specyfikę 
robót budowlanych, a w nim: 

- projekt techniczny, 

- projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczególnych 
branż, 



b) komplet załączników do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej 
na realizację inwestycji,  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

d) część kosztową: 

- przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia wskazanego na wstępie 
niniejszego ustępu, 

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2458) w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Część kosztowa musi nosić datę 
opracowania z tego samego miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji. 

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, 

f) uzgodnienia branżowe winny zostać dołączone do projektów poszczególnych branż. 

 

4. Przedmiot zamówienia Wykonawca winien wykonać zgodnie z ofertą oraz wytycznymi 
do projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz Programem 
Funkcjonalno Użytkowym (PFU).  

5. Zamawiający i Wykonawca będą się na bieżąco informować o ewentualnych problemach, 
dodatkowych okolicznościach wynikłych w trakcie wykonywania umowy.  

6. Przekazane opracowania składającej się na dokumentację projektową inwestycji 
stanowiącej przedmiot zamówienia będą wzajemnie skoordynowane technicznie i 
kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

7. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni roboczych 
od podpisania umowy: 

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, który zostanie 
zaakceptowany przez Zamawiającego,  

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego 
w terminie 7 dni roboczych od dnia jego dostarczenia. W tym samym terminie 
Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu 
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o wprowadzenie 
wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 
zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego, o których mowa powyżej w terminie 3 dni.  

W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac stanie 
się niespójny z faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy strony 
zgodnie ustalają, iż Wykonawca na polecenie Zamawiającego, zobowiązany jest do 
przedłożenia w ciągu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, 
który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni 
roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej 
i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo – finansowy 
przebiegu prac w terminie 3 dni.  

Ostatecznie zaakceptowany lub skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy 
przebiegu prac stanowić będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia.  

b) skład Zespołu projektowego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 
i niezbędnymi danymi teleadresowymi.  

Wykonawca wskaże osobę będącą w składzie Zespołu projektowego uprawnioną do 
podejmowania wiążących decyzji. Osoba ta musi być obecna na każdej Radzie 
Technicznej.  

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego 
o planowanych zmianach w składzie Zespołu projektowego.  



Każda zmiana Zespołu wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  

W przypadku zmiany osoby wchodzącej w skład Zespołu projektowego Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia 
wymagania określone w SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. Wykonawca składa do  Zamawiającego wniosek o odbiór kompletnej dokumentacji 
projektowej Do w/w wniosku powinien być dołączony materiał poglądowy z rysunkami 
w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej 
kompletnej dokumentacji projektowej, który umożliwi Zamawiającemu wcześniejsze 
zapoznanie się dokumentacją. Zamawiający powinien przystąpić do odbioru 
dokumentacji projektowej nie dłużej niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od 
Wykonawcy zawierającego wszystkie elementy określone powyżej. 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu umowy do:  

a) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio 
na zewnątrz terenu robót,  

b) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 
wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

c) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego 
otoczeniu,  

d) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, lub gdy technologia tak wymaga lub 
pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, 
niedziele i święta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga zgody 
Zamawiającego.  

e) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 
zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779) oraz zapisami STWiORB,  

f) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333), 

g) prowadzenia Dziennika Budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie 
budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, 
bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów,  

h) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa 
egzemplarze (wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające plikom DWG, 
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. Dokumentacja 
powykonawcza winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, 
możliwej do edycji, 

i) ścisłej koordynacji prac z ewentualnymi podwykonawcami oraz innymi Wykonawcami, 
prowadzącymi prace w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi 
rozpocząć prace na terenie budowy lub terenach sąsiadujących,  

j) wykonania harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych w terminie 
do 7 dni od daty przekazania Wykonawcy placu budowy Harmonogram rzeczowo–
finansowy musi zawierać zakresy rzeczowe poszczególnych etapów realizacji inwestycji 
wraz z terminem ich wykonania.  Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia jego 
dostarczenia. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć zastrzeżenia, co do 
przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wnioskować o 
wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić zastrzeżenia i uwagi Zamawiającego, o których mowa powyżej w terminie 3 
dni.   

2. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozdysponowania, lub składowania materiałów 
powstałych z rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 



o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 
dni roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów 
nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny 
być poddane przeglądowi w obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora 
nadzoru z ramienia nadzoru inwestorskiego.  

4. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779). Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia 
na siebie obowiązków posiadacza odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie 
z ustawą o odpadach, a w szczególności prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz 
przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 
się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia 
poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych 
określonych ustawą o odpadach oraz zapisami SWZ.  

5. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 
końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
wynikłe na tym terenie.  

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie regularnie, w miarę bieżących potrzeb usuwał i 
składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 
niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji 
wymaganych ustawą. Osoby te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł 
bezpieczeństwa na nim obowiązujących w tym planu BlOZ.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych.  

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.  

 

 

§ 4 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowania będące przedmiotem 
niniejszego zamówienia, o których mowa w § 2, w formie:  
a) papierowej:  

- projekt budowlany – 3 kpl. 

- projekt wykonawczy – 3 kpl. 

- plan BIOZ – 2 kpl. 

- STWiORB – 2 kpl. 

- przedmiar robót – 2 kpl. 

- kosztorys inwestorski + zbiorcze zestawienie kosztów – 2 kpl. 

- dokumentację powykonawczą - 2 kpl, w tym 1 komplet projektów wykonawczych i projektów 
budowlanych. Pozostałe komplety muszą zawierać kserokopie ww. dokumentów 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez projektanta (autora opracowania). 
Zamawiający będzie przyjmował dokumentację zszytą w sposób trwały (np. zszywaczem). 
Każde opracowanie branżowe winno być oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki złożone 
do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami składania rysunków. 

b) cyfrowej:  

- w wersji nieedytowalnej – płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej – 2 
kpl.  

- w wersji edytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
w formie cyfrowej – 2 kpl.  



−  wersji nieedytowalnej: płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową 
do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej – 2 kpl.  

2. Kompletne opracowanie powinno być umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlającej 
temat opracowania. W tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie 
tekstowym o nazwie „SPIS.TXT” zawierający listę podkatalogów i plików wraz z pełnymi 
tytułami opracowań w nich zawartych. Każdy tom opracowania powinien być zapisany do 
pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu – nazwa pliku powinna 
odzwierciedlać temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny być w wersji edytowalnej 
(.doc) oraz formacie nieedytowalnym (.pdf), rysunki winny być w wersji edytowalnej (.dwg) 
oraz nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe należy wykonać w arkuszu 
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekazać w formie elektronicznej 
Zamawiającemu.  

3. Przedmiary robót powinny być zapisane w podkatalogu o nazwie „przedmiary” w postaci 
plików w formacie *.xls stanowiących eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. 
Nazwa pliku powinna odzwierciedlać zakres robót, którego dany przedmiar dotyczy. 
Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć na nośnikach optycznych (CD-
R, DVD+/-R). 

4. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć 
powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać 
rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. 
Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się 
następującymi parametrami : 
1) Rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:  
a) rozdzielczość: 300-600 dpi,  
b) maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie.  
2) Rysunki techniczne i dokumenty czarno-białe:  
a) rozdzielczość maksymalna: 200 dpi,  
b) 8 bitowa skala szarości.  

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że forma pisemna 
jest tożsama z formą cyfrową oraz oświadczenie, że przedmiot niniejszego zamówienia 
został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami 
oraz obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma 
służyć.  

6. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie 
decyzje administracyjne niezbędne do rozpoczęcia robót wraz ze sporządzeniem i 
złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem wykonania robót budowlanych.  
Złożenie powyższego wniosku/zgłoszenia do odpowiednich organów administracji musi 
zostać poprzedzone dokonaniem przez Stron odbioru kompletnej dokumentacji 
projektowej. Wykonawca przedkłada sporządzoną dokumentację do zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Termin tego zatwierdzenia określa się na 7 dni kalendarzowych. 
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć Wykonawcy wymagane 
oświadczenia i pełnomocnictwa potrzebne do uzyskania wszelkich decyzji i pozwoleń na 
rozpoczęcie robót budowlanych.  

7. Miejscem odbioru wykonanego opracowania będzie siedziba Zamawiającego.  

8. Zamawiający lub osoba przez niego upoważniona dokona czynności odbioru przedmiotu 
umowy w zakresie projektowania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag 
w powyższym terminie, to przyjmuje się, iż dokumentacja została zaakceptowana po 
bezskutecznym upływie tego terminu.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia - odmawia odbioru do czasu ich usunięcia w terminie 
określonym przez Zamawiającego,  



2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający dokona odbioru i zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia w ramach 
gwarancji,  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi 
od umowy w terminie określonym w jej treści albo zażąda wykonania przedmiotu odbioru 
po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Protokół odbioru dokumentacji projektowej powinien zawierać wyszczególnienie 
przekazywanych woluminów, ich tytuły, ewentualnie numery ułatwiające poszukiwanie i 
nazwiska projektantów (autorów). Przed podpisaniem ww. protokołu muszą być 
dostarczone Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w ust. 5. Bez tych 
oświadczeń Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru. W projekcie budowlanymi 
wykonawczym należy zamieścić uwagę o następującej treści:„ Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane 
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”. 

11. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja projektowa nie będzie naruszać praw 
osób trzecich, a w przypadku wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, 
zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 
Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone autorskie 
prawa majątkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczeń terytorialnych.  

12. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczeń terytorialnych 
i dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami 
stanowiącymi przedmiot zamówienia przenosi niniejszą umową na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zależnych do tych 
opracowań bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie: 

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania 
przedmiotu umowy w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych 
elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, 
systemu, standardów, zarówno poprzez:  
- zapis na materialnych nośnikach trwałych w szczególności techniką drukarską, 
reprograficzną, jak i  
- zapis w postaci cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako 
produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na dyskietce, 
CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez 
udostępnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach 
teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie opracowania na 
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych 
urządzeń),  

b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarówno w formie materialnych nośników jak 
i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a także 
do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach 
elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 
przez Zamawiającego, 

c) prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono 
przez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, 
a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z Zamawiającym 
zarówno w formie materialnych nośników opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w 
tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych w stosunku do całości 
lub części przedmiotu umowy, a także ich wszelkich kopii poprzez przekazywane:  

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 
projektów i opracowań,  



- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania i nadzorowania robót 
budowlanych,  

- innym podmiotom biorącym udział w tej oraz w kolejnych inwestycjach,  
d) użycie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw.  

13. Zamawiający wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentów, projektów i opracowań 
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy będzie uprawniony do dokonywania 
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, tłumaczeń bez zgody Wykonawcy. 

14. Zamawiający jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majątkowych i praw 
zależnych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowań, 
projektów i dokumentów. 

15. Przeniesienie praw autorskich majątkowych na wskazanych wyżej polach eksploatacji oraz 
prawa do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego następuje w ramach 
wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie tej umowy. 

16. Przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu 
przez Wykonawcę stworzonej przez niego dokumentacji w całości lub w części. 

17. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy dokumentów, projektów i opracowań w liczbie wskazanej 
w niniejszej umowie. 

 
§ 5 

1. Datą rozpoczęcia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.  

2. Data zakończenia realizacji umowy to: ……………  
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień protokolarnego i 
bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych za dochowany z chwilą wykonania 
całości robót określonych w § 1 ust. 1 i skutecznego zgłoszenia ich do odbioru Zamawiającemu 
stosownie do procedury opisanej w § 4 i § 13 łącznie z uzyskaniem przez Wykonawcę, w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o 
zakończeniu budowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.  
 

§ 6 
Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane 
oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:  
a) Niniejszy dokument Umowy,  
b) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami,  
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  
d) Dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy,  
e) Dokumentacja projektowa – Projekt Budowlany,  
 
Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności.  
 

§ 7 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 
do kontaktów z Wykonawcą, z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących 
skutkować uzupełnieniem lub zmianą umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzór nad 
prawidłową realizacją, jest ……………………………………………………………….  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym 
do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 
przedmiotu zamówienia, jest: ………………….................................................  

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………………. Nr 
uprawnień:………………………………………………………………  

4. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagają aneksu. Strony dokonują zmian na 
podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie.  

 
 



§ 8 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, maksymalnie w terminie 

10 dni od daty uzyskania przez Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i 
zatwierdzeniu projektu budowlanego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót maksymalnie w terminie 7 dni od 
dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem 
projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie 
do właściwych przepisów prawa.  

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie niezbędnym 
do wykonania zadania.  

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy. 
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w ramach kosztów 
ogólnych budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom.  

5. Wykonawca wykona tymczasowe przyłącza mediów we własnym zakresie w obrębie terenu 
budowy lub poza nim.  

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych (nowych), 
zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania robót 
w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie 
przedmiotu umowy.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny spełniać wszelkie wymogi 
przewidziane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333), 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1213), 
wymaganiom SWZ oraz STWiORB, co do jakości.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie 
do obrotu i stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania 
wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów. Koszty 
te uwzględnione zostały w wynagrodzeniu umownym.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 
bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach ustalonych niniejszą umową.  

6. W przypadku występowania robót związanych z istniejącymi sieciami 
elektroenergetycznymi Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do wykonywania prac 
elektrycznych w systemie PPN (praca pod napięciem).  

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie i w związku z  realizacją umowy do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) osób uczestniczących w realizacji zamówienia 

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego 
w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego oraz w terminie 
przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć:  
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 
obowiązków pracownika,  



b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na 
której widnieje imię i nazwisko pracownika,  

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 
opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,  

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  
e) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.  

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać w całym 
okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie 
umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy 
z dotychczas zatrudnioną osobą.  

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie przez 
Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone w niniejszym 
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio.  

 
§ 11 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą 
lub dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów 
wymaga zachowania warunków przewidzianych w niniejszym paragrafie. 
Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie 
stanowi zmiany umowy.  
1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się 

na zasoby podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wówczas Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako 
Podwykonawcą w celu realizacji przedmiotu umowy w następującym zakresie:  
(nazwa)……………………………………… (zakres)……………………………… 

1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego 
zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach 
określonych w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, 
że Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
zobowiązany jest podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
przedstawicieli podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 
w usługi oraz roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazywać informację na temat nowych Podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług oraz robót 
budowlanych. Zamawiający może żądać wskazanych powyżej informacji 
w przypadkach o których mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

2. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego 
przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5dni od dnia 
odbioru przez Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany 
Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie 
przestrzega przepisów prawa. 



3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na 
roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 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. 

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna określać w 
szczególności: 

a) zakres robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

b) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

c) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 

d) postanowienia dotyczące wymogów wynikających z art. 95 ust. 1 ustawy PZP  

w zakresie określonym niniejszą umową uwzględniające zatrudnienie osób 

wykonujących wskazane czynności na podstawie stosunku pracy wraz z 

rozwiązaniami umożliwiającymi Wykonawcy udowodnienie Zamawiającemu realizacji 

w/w obowiązku, 

e) kwotę wynagrodzenia za roboty, 

f) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

6. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

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

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu - na jego żądanie - dokumenty, oświadczenia i wyjaśnienia dotyczące 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) dotyczących tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty 

budowlane, 

c) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

10. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, zawierającego 

wszelkie dane dotyczące Podwykonawcy oraz zakres powierzonych prac oraz 



wynagrodzenie Podwykonawcy, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 

może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 

Zamawiającego. 

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

uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 

dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń. Za dzień 

przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu umowy do 

Zamawiającego. 

12. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni od daty otrzymania w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane,  

w szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 5; 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień określonych w ust. 9; 

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem Umowy o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  

w ust. 12, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 

do  przedłożenia zmienionego projektu Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w 

całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

15. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w 

formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia w przypadku 

nie uwzględnienia uwag Zamawiającego. 

16. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy 

Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50 000 

zł (brutto). 

§ 12 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwotę ryczałtową 

brutto ………………… słownie: ………………..,.  
2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi w sposób: 
2.1. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi fakturą wystawioną po 

odbiorze całościowym dokumentacji. Całkowity koszt dokumentacji projektowej będzie 
wynosił 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych w 
zakresie wskazanym w niniejszej umowie. 



2.2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót i ich odbiorze 
końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie strony 
protokół odbioru końcowego., 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych 
robót budowlanych. Wykonawca wraz z prawidłowo wystawioną fakturą końcową 
przedłoży Zamawiającemu kserokopię faktury (oryginał do wglądu Zamawiającemu) 
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dowodem zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 3 powyżej, odpowiednio kwota należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane będzie pomniejszana o sumę kwot wynikającą z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Zamawiający, na pisemne żądanie Podwykonawcy, dokonuje bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu 
Wykonawcy przez Zamawiającego do przedstawienia dowodów zapłaty) od obowiązku 
zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi, odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie uiszczona w polskich 
złotych (PLN). 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i wyznaczy Wykonawcy 
termin zgłaszania uwag, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

 
8. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2.1. jest uzyskanie przez 

Wykonawcę prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzeniu projektu 
budowlanego.  

9. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
10. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty oraz pozostałych 
dokumentów. Zapłata zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 

 
11. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania 

zamówienia określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane z 
wykonaniem projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez których 
nie można wykonać zamówienia.  

12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. 
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które 
Wykonawca – jako jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 



i doświadczeniem – mógł przewidzieć na etapie składania oferty – muszą być wykonane 
w ramach wynagrodzenia określonego powyżej.  

13. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, 
jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę 
Zamawiającego na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz 
z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje, a Zamawiający 
jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania umowy cesji na dzień 
dokonywania płatności.  

14. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 
zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu 
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania 
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.  

15. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w 
ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego 
wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie 
w wysokości odsetek ustawowych.  

16. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, 
wynagrodzenie nie przysługuje.  

 
§ 13 

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do 
odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem złożonym w biurze Zamawiającego. 
Potwierdzenie tego przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania 
wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 
odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy. Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po 
uprzednim przedłożeniu wiodącemu inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego 
zawierającego wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierające 
potwierdzenie odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 5 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o 
tym Wykonawcę.  

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  
a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,  
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych wad.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  
a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie § 14  
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie określonym w § 16 ust. 2 lub zażądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem 
badań ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą wraz z protokołami odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci w 
terminie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego w ilości 2 egz. - 
wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym.  

 



§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach 
i wysokościach:  

a) za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 5 
ust. 2 w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od terminu 
wykonania zamówienia określonego w § 5 ust. 2 umowy,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz 
w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 
wysokości 300 zł brutto za każdy kolejny dzień przerwy powyżej 3 dni,  

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1,  

e) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki,  
f) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

g) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca 
zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie,  

i) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości 600 zł brutto za każdorazowe przewinienie z chwilą jego stwierdzenia,  

j) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac 
projektowych lub przebiegu robót budowlanych lub nieuwzględnienie zastrzeżeń do 
niego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki lub za każdy przejaw naruszenia,  

k) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
organizacji ruchu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 600 zł brutto za każdy 
przypadek z chwilą jego stwierdzenia,  

l) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub 
zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie 
określonym w tym poleceniu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 600 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

m) za brak utrzymania należytej czystości lub dostępności pomimo upomnienia przez 
Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde 
niewykonanie polecenia Zamawiającego, 

n) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego podwykonawcy z terenu budowy, 
w terminie Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za każde 
naruszenie oddzielnie,  

o) za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wynikających 
z umowy, w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 
wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto za 
każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków 
określonych w § 10 umowy,  

r) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 8 ust. 1 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 600 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki,  

s) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego 
umowy podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 300 zł brutto 
za każdy taki przypadek,  



t) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 13 ust. 6 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki,  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego.  

3. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 
Wykonawcy noty księgowej.  

4. Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne wedle 
uznania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub  z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

5. Łączny limit wszystkich kar umownych określonych w niniejszej umowie wynosi 35% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1. 

 
§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane roboty 

będące przedmiotem umowy na okres ……… miesięcy liczony od daty odbioru 

końcowego. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancji w dniu odbioru 

końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru końcowego – w 

dniu odbioru stwierdzonych usterek. 

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie może zobowiązywać Zamawiającego  

do przechowywania opakowań, instrukcji bądź innych elementów dostawy urządzeń  

i materiałów nie mających wpływu na ich prawidłowe funkcjonowanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek, wad i 

niedoróbek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości. Wykonanie obowiązków 

wynikających z gwarancji i rękojmi będzie każdorazowo potwierdzone protokołem 

naprawy. 

4. W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż 

przewidziane w niniejszym paragrafie, mają one zastosowanie do umowy. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający korzysta z uprawnień rękojmi przez okres ………… 

miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

6. Bieg terminu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty 

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, Terminy rękojmi i gwarancji 

biegną równolegle. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 

w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. Strony umowy ustalają 7-dniowy termin usuwania przez Wykonawcę wszystkich, bez 

wyjątku wad i usterek wykonywanego przedmiotu niniejszej umowy ujawnionych w okresie 

gwarancji. Termin jest liczony od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego 

o ujawnieniu wady.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to 

Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie stronie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się pokryć różnicę wartości. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 



11. Na 2 miesiące przed terminem upływu okresu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą 

przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić 

do końca okresu gwarancyjnego. 

12. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu Cywilnego może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu 

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

13. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach dotyczących firmy i siedziby 

Wykonawcy, zmianach osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości lub likwidacji oraz o 

zajęciu majątku Wykonawcy. 

14. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i usterki 

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady i usterki 

wykonanego zadania powstałe wskutek dostarczonego przez siebie rozwiązania 

technicznego. 

15. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki, 

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o 

czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek.  

16. Jeżeli w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca wymienił urządzenia, bądź 

też Wykonawca dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji w 

stosunku do wymienionych urządzeń lub naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej 

istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili wymiany urządzenia lub dokonania istotnych 

napraw.  

 
 

§ 16 
1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  
a) 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; odstąpienie od umowy 
w  tym wypadku może nastąpić 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 (art. 456 ustawy), 

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 7 
dni od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową bez akceptacji Zamawiającego, 
a Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania robót zgodnie z umową 
i upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
e) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

Prawo zamówień publicznych, 
f) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót o więcej niż 30 dni w stosunku do 

terminu określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
  
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 60 dni od daty 

powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zobowiązany jest:  



a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,  

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Wykonawcy,  

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,  

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej 
w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 
lub wzniesione,  

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót w wersji papierowej i na 
płycie CD  i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała odstąpienie 
od umowy.  

 
§ 17 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł, 
w następujących formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych:  
a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto 

Zamawiającego w …………………………………..  
b) w .................................................................... której oryginał został złożony w siedzibie 

Zamawiającego.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 

na poniższych zasadach:  
a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 

30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane, po podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego Protokołu Odbioru 
Końcowego,  

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później 
niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na wykonane roboty 
budowlane.  

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w 
innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 
Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejne okresy.  

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3, tj. 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenia w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedną z form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres 
niezbędny dla prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć jego dowód 
najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi 
w Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu 
roszczeń Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w związku 
z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi za wady lub 
gwarancji.  

 
§ 18 



1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki niewykonania 
lub nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, przez którą, 
w szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany zagrożenia 
epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, na 
których zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 
zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno 
zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły wyższej), 
daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację Umowy oraz 
planowanych lub podjętych działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu stanu siły 
wyższej strona, która doznała utrudnień w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugą stronę o: 
dacie zakończenia działania siły wyższej, ostatecznym wpływie siły wyższej na realizację 
Umowy, a także podjętych działaniach zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia 
negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest 
kontynuować wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, 
w jakim jest to możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych jej 
środków mających na celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły wyższej na 
wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia w 
wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech 
miesięcy, Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek 
działania siły wyższej. W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu 
wynosi jeden miesiąc od upływu w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji 
Umowy. Oświadczenie powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i 
związane z nią prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej 
dokumentacji projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku odstąpienia od Umowy, 
wskazanym w ust. 4, strony rozliczą wykonane i nierozliczone wcześniej prace, 
na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 19 

Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi 
Mazowieckiej Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B. Prusa 66, 07-300 
Ostrów Mazowiecka,  KRS 0000153255, NIP 7591475720, REGON 550733679 oświadcza, 
że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. 
 

§ 20 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 21 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
 



 
 
ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA:  


