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realizowana w ramach działania „I.1 Gospodarka wodn o – ściekowa w 
aglomeracjach powy żej 15 tys. RLM, priorytetu I – Gospodarka wodno-
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gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POI Ś.01.01.00-00-007/13-00 z 
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UMOWA NR …/POIiŚ/2014- WZÓR 
 
zawarta w dniu ……………………. 2014 roku w Nowym Targu, pomiędzy: 
 
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.,  
Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000172849,  
NIP: 735-25-32-366, Regon 492916321, kapitał udziałowy 107 416 500 zł, 

reprezentowanym przez: 

Pana Dariusza Latawca – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………. - ……………………………………………. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 39, 40 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
z późn. zm.) 
 
Strony zawierają umowę następującej treści: 
 

§ 1 
[Przedmiot umowy] 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie związane z zaprojektowaniem i 
wykonaniem modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczawnicy w ramach projektu 
Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

2. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej przebudowy i 
rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnicy o docelowej przepustowości 
średniej Qśr = 3600 m3/d i 15 500 RLM  

3. Przedmiot umowy obejmuje między innymi: 

3.1 Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków 
1. Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiającego kompletnych projektów 
budowlanych uwzględniających wszystkie branże wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i opracowaniami (w tym pozwolenia wodno-prawnego), 
umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę – przekazanie 
Zamawiającemu w 5 egz w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej. (w 
formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu 
CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)) 
2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
3. Wykonanie kompletnych projektów wykonawczych, w których będą zawarte 
wszystkie opracowania branżowe, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót 
i plan „bioz”, –  w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w 
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formie plików *.pdf lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu 
CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub *.dxf)): 

a) Projekt zagospodarowania terenu. 
b) Projekt konstrukcji i architektury. 
c) Projekt technologiczny. 
d) Projekt instalacji wod-kan i sieci zewnętrzne. 
e) Projekt instalacji elektrycznych i AKPiA. 
f) inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną 
za niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. 

3.2 Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową i przebudową 
(modernizacją) oczyszczalni ścieków 

1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją 
projektową 
2. Obsługę geodezyjną 

3.3 Dostawa i montaż urządzeń i instalacji 
3.4 Rozruch oczyszczalni i oddanie oczyszczalni do użytkowania 

1. Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych w pozwoleniu wodno 
prawnym parametrów na wylocie z oczyszczalni ścieków i pozostałych 
„gwarancji procesowych” wymienionych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 
2. Przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni oraz 
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w 
użytkowanie. 
3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenie zakończenia robót) 
4. Przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni 
5. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 
zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami 
szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków. 
6. Wykonanie instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi 
obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji 
oczyszczalni 
7. Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 4 egz. 
8. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (w tym uszczegółowienie parametrów 
technicznych podstawowych urządzeń oraz wyposażenia oczyszczalni) został określony w 
poniższych dokumentach: 

4.1 Programie Funkcjonalno Użytkowym 
4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 stanowią załączniki do niniejszej umowy i zostały 
załączone w formie elektronicznej na nośniku CD (w plikach PDF.).  

6. Zamawiający wymaga, aby sposób prowadzenia robót zapewnił ciągłość pracy 
oczyszczalni. 

Podczas prowadzenia prac od momentu faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, do 
czasu przekazania nowej oczyszczalni Zamawiającemu, Wykonawca zabezpiecza 
oczyszczanie ścieków i odpowiada za jakość ścieków oczyszczonych. 

Koszty związane z bieżącą obsługą istniejącej oczyszczalni (opłaty środowiskowe, analizy 
ścieków), korzystaniem z energii elektrycznej, oraz zagospodarowania odpadów o kodach: 
19 08 01, 19 08 02, 19 08 05 poniesie Zamawiający.  

7. Roboty budowlane i prace projektowe, stanowiące przedmiot niniejszej umowy 
wykonywane będą zgodnie z OPZ, Programem Funkcjonalno Użytkowym, obowiązującymi 



Część II Wzór umowy 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – Kontrakt 1 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.  

8. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu prac, określonych w 
Umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie 
obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:  
a) Umowa,  
b) Dokumentacja przetargowa,  
c) Program Funkcjonalno Użytkowy 
d) Oferta Wykonawcy.  

§ 2 
[Postanowienia wstępne] 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Programem Funkcjonalno Użytkowym i 
stwierdza, że dokument ten pozwoli na wykonanie przez niego przedmiotu umowy, co 
potwierdza podpisem na niniejszej umowie złożonym przez osobę uprawnioną. 

2. Błędy w ofercie obciążają Wykonawcę. 

3. Wykonawca wykona wszystkie roboty z dołożeniem najwyższej staranności w sposób 
zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje 
przeznaczenie. 
 

§ 3 
[Terminy realizacji] 

1. Termin wykonania zamówienia do 30 czerwca 2015 roku z zachowaniem następującego 
harmonogramu:  
1.1. przedłożenie Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji wstępnej koncepcji projektu, 
z uwzględnieniem podstawowych parametrów oraz kosztów realizacji inwestycji – nie 
przekroczy 2 miesięcy od daty podpisania umowy; 
1.2. przedłożenie Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji kompletnej dokumentacji 
projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków – nie 
przekroczy 4 miesięcy od daty podpisania umowy; 
1.3. uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków – nie 
przekroczy 7 miesięcy od daty podpisania umowy 
1.4. wykonanie całości robót budowlanych (określonych w SIWZ) na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej – do 30 maja 2015 roku 
1.5. przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla oczyszczalni (w tym rozruchu) oraz 
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – do 30 czerwca 2015 roku. 
 

§ 4 
[teren budowy] 

1. Zamawiający przekaże teren budowy przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym z 
Wykonawcą lecz nie później niż 7 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenie na 
budowę. 

2. Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę ponosi on, aż do 
chwili zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na własny koszt ogrodzenie terenu 
budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewnić warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie realizacji zamówienia. 
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4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 
od przeszkód komunikacyjnych. 

5. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały, 
odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy umocowanym 
przedstawicielom Zamawiającego, pracownikom organów inspekcji nadzoru budowlanego, 
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do 
udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami tej ustawy. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji. 
 

§ 5 
[przekazanie dokumentacji] 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy program funkcjonalno-użytkowy oraz wszystkie 
materiały będące w posiadaniu zamawiającego (pomocne w realizacji inwestycji) w dniu 
zawarcia umowy. 
2. Niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę kierownik 
budowy zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy oraz dostarczyć aktualne zaświadczenie przynależności do izby 
samorządu zawodowego i kopię uprawnień. 
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy dziennik budowy oraz odpis 
zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych w dniu wprowadzenia na teren 
budowy. 
4. Dokumentacja budowy ma znajdować się na terenie budowy – biuro budowy. 
 

§ 6 
[ogólne zobowiązania projektowe] 

1. Dokumentacja projektowa przygotowana będzie przez wykwalifikowanych projektantów, 
spełniających kryteria podane w dokumentacji przetargowej. 

2. Wykonawca zapewnia, że on sam, jego projektanci oraz podwykonawcy mają 
doświadczenie i zdolności, konieczne do wykonania dokumentacji projektowej, niezbędne 
uprawnienia projektowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie w specjalnościach wymaganych stopniem skomplikowania dokumentacji 
projektowej oraz wymagane przepisami prawa polskiego, w tym prawa budowlanego.  

3. W przypadku zmiany na stanowisku projektanta Zamawiający zostanie powiadomiony o 
planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed planowaną zmianą. 

4. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku projektanta. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany projektanta w przypadku, gdy nie 
będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków. 

6. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 5, lub braku zgody, o której mowa 
w ust. 4 Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego projektanta. 

7. Procedura związana ze zmianą na stanowisku projektanta nie stanowi przesłanki do 
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że projektanci będą do dyspozycji, aby uczestniczyć w 
dyskusjach z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym i w organizowanych naradach we 
wszystkich uzasadnionych momentach.  
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9. Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego. 
Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 
uprawnienia projektowe. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:  

9.1 czynności wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), tj.:  

- stwierdzanie w toku wykonywania prac zgodności realizacji z projektem 
budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją projektową 
wykonawczą;  
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie;  

9.2 dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej, wynikających z pełnienia nadzoru 
autorskiego,  
9.3 udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 
lub Inspektora nadzoru;  
9.4 udział w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym;  
9.5 udział w próbach instalacji i rozruchach;  
9.6 wizyty na terenie budowy;  
9.7 doradztwo.  

510. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór autorski pełniony będzie przez projektanta 
dokumentacji projektowej, wchodzącego w skład personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  
11. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego zobowiązania projektanta do 
pełnienia nadzoru autorskiego, niezależnie od łączących ich stosunków prawnych oraz także 
po ich ustaniu.  
12. Cena umowna zawiera wynagrodzenie za wykonanie wszelkich czynności związanych z 
pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wszelkie ewentualne roszczenia projektanta.  
13. Projektant, pełniąc nadzór autorski w czasie realizacji prac, jest zobowiązany do pobytów 
na miejscu realizacji prac w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru.  
14. Wszelkie zmiany dokumentacji projektowej wcześniej zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru oraz Zamawiającego powinny być ponownie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i 
Zamawiającym.  
 

§ 7 
[powołanie kierownika budowy] 

1. Kierownik budowy jest upoważniony do przejęcia terenu budowy i odbioru dokumentacji, o 
której mowa w § 5. 
2. Wymagana jest stała obecność kierownika budowy na terenie budowy podczas 
prowadzenia robót budowlanych. 
3. Kierownik budowy ma brać czynny udział w odbiorach wszystkich robót budowlanych. 
4. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika budowy Zamawiający zostanie 
powiadomiony o planowanej zmianie pisemnie nie później niż w terminie 7 dni przed 
planowaną zmianą. 
5. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na zmianę na stanowisku kierownika 
budowy. 
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy w przypadku, gdy 
nie będzie on właściwie wypełniał swoich obowiązków. 
7. W przypadku wpłynięcia żądania, o którym mowa w ust. 6, lub braku zgody, o której mowa 
w ust. 5 Wykonawca w ciągu 7 dni jest zobowiązany przedstawić nowego kierownika 
budowy. 
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8. Procedura związana ze zmianą na stanowisku kierownika budowy nie stanowi przesłanki 
do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 8 
[podwykonawcy] 

1. Zamawiający dopuszcza wykonanie części robót przy pomocy Podwykonawców. 

2. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą 

3. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, zobowiązuje się przedłożyć zamawiającemu projekt tej umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający może, w terminie 5 dni roboczych od otrzymania projektu umowy o 
podwykonawstwo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, gdy:  

5.1 projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia; 

5.2 projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 
w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację projektu 
umowy. 

7. Wykonawca 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. 

8. Zamawiający w terminie określonym w ust. 5 może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 5 uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

Z obowiązku przedkładania zwolnione są umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o 
podwykonawstwo jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym 
Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej. 

12. Zapisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 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. 
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14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, 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. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający w tym przypadku wyznaczy termin 
na zgłaszanie uwag, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 
13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania swoje. 

20. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 
realizowane przez podwykonawców, nawet przy braku wniesienia wobec nich sprzeciwu. 

 
§ 9 

[materiały, maszyny, urządzenia] 

1. Wszystkie materiały, maszyny, urządzenia i wyposażenie dostarcza Wykonawca. 

2. Materiały oraz urządzenia muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących 
przepisach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
dokumentacji projektowej, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, oraz będą posiadały 
wszystkie wymagane prawem dokumenty techniczne (atesty, deklaracje zgodności, 
certyfikaty, itp.). 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (lub inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów całą dokumentację 
techniczną wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, m. in. deklaracjami zgodności, 
atestami, certyfikatami. 

4. Wszelkie materiały, maszyny, wyposażenie i urządzenia podlegają pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. 
 

§ 10 
[badanie jakości] 
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1. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przeprowadzenia badania 
jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy zgodnie z zapisami programu 
Funkcjonalno-Użytkowego 

2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsadę osobową, urządzenia oraz materiały 
wymagane do przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

§ 11 
[zobowiązania Wykonawcy] 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Sporządzenia szczegółowego harmonogramu realizacji robót. 
a. Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, o którym mowa w ust. 1 wymagały będą 
dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je w formie 
załącznika do harmonogramu (np. wykaz urządzeń, sprzętu, zatrudnienia, wyposażenia 
technologicznego obiektów, itp.).  
b. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 zostanie przedłożony Zamawiającemu 
odpowiednio – dla etapu związanego z projektowaniem - w dniu podpisania umowy oraz 
dla etapów związanych z robotami budowlanymi i rozruchem oczyszczalni najpóźniej w 
dniu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę .  

2. Opracowywania i dostarczania Raportów Miesięcznych z realizacji robót, które będą 
stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania 
sprawozdań, w wersji pisemnej (w 1 egz.) i elektronicznej (1 egz.) 

3. Informowania inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających 
zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o 
tych faktach zobowiązany będzie, na własny koszt, do odkrycia robót, wykonania otworów 
niezbędnych do zbadania robót, wykonania badań dodatkowych niezbędnych do zbadania 
robót a następnie do przywrócenia, na własny koszt, robót do stanu poprzedniego. 

4. Wystawiania faktur z wyodrębnieniem obejmującym koszty realizacji, dostawy, zakupu 
poszczególnych urządzeń zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

5. Dostarczenia dokumentacji powykonawczej w 4 egz. 

6. Zorganizowania zaplecza budowy, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, 
szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia 
z zapleczem sanitarnym, niezbędną instalacją elektryczną, sanitarną, ogrzewanie, które 
wyposażone będzie w telefon, komputer z dostępem do internetu 
 

§ 12 
[polisa ubezpieczeniowa] 

1. Przed upływem 7. dnia do wygaśnięcia dołączonej do oferty polisy ubezpieczeniowej lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu nowy dokument będący kontynuacją ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem 
jego opłacenia. 

2. Jeżeli Wykonawca, będzie wykonywał całość lub części robót przy pomocy 
Podwykonawcy, zgodnie z zapisami §8, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 
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wraz z podpisaną umową z podwykonawcą, polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający, że Podwykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności. 
 

§ 13 
[zabezpieczenie należytego wykonania umowy] 

1. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto w formie 
…………………………………………………., tj.:…………………………………. zł (słownie: 
………………………………………………………………). 

Strony postanawiają, że: 

a. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia (tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag) i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b. pozostałe 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 
upływie tego okresu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 i 7 niniejszej umowy. 

3. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy Wykonawca na 7 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedłuży je o 
czas przekroczenia, a jeśli to nie jest możliwe, wniesie nowe zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

4. Okres obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie 
przedłużony o czas określony w § 18 ust. 4. 

5. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, 
Zamawiający wystąpi do Gwaranta/Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia całości 
kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 14 
[odbiory robót] 

1. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz 
Podwykonawców, o których mowa w § 8. 

2. Odbiór projektów budowlanych  
a. Wykonawca złoży kompletne projekty budowlane uwzględniające wszystkie branże 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami.  
b. Zamawiający w terminie do 7 dni zaopiniuje dokumentację pozytywnie lub zwróci ją 

wraz z wykazem uwag w formie pisemnej, w celu dokonania zmian.  
c. Wykonawca w terminie do 10 dni dokona poprawek.  
d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności okaże się, iż przedstawiona dokumentacja projektowa nie osiągnęła 
gotowości do odbioru – aż do czasu osiągnięcia gotowości.  

e. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.   
f. Podpisany protokół odbioru bez uwag stanowi podstawę do złożenia wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę  

3. Odbiór projektów wykonawczych oraz pozostałej dokumentacji o której mowa w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

a. Wykonawca złoży kompletne projekty wykonawcze, w których będą zawarte wszystkie 
opracowania branżowe. 
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b. Zamawiający w terminie do 7 dni zaopiniuje dokumentację pozytywnie lub zwróci ją 
wraz z wykazem uwag w formie pisemnej, w celu dokonania zmian. 

c. Wykonawca w terminie do 10 dni dokona poprawek. 
d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności okaże się, iż przedstawiona dokumentacja projektowa nie osiągnęła 
gotowości do odbioru – aż do czasu osiągnięcia gotowości. 

e. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru projektów wykonawczych 
bez uwag. 

4. Odbiór prac projektowych. 
a. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne projekty budowlane uwzględniające 

wszystkie branże wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami, kompletne 
projekty wykonawcze, w których będą zawarte wszystkie opracowania branżowe oraz 
prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. 

b. Odbiór dokumentacji zakończony jest protokołem odbioru prac projektowych bez uwag 

3. Odbiór robót budowlanych 

a. Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót 
budowlanych objętych zamówieniem. 

b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych w formie 
pisemnej. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót budowlanych Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację określoną w Programie Funkcjonalno-
Użytkowym . 

c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru robót budowlanych w terminie do 14 dni 
od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót budowlanych.  

d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru robót budowlanych, 
jeżeli w czasie tych czynności uzna, iż przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do 
odbioru, aż do czasu jego osiągnięcia. 

e. Z czynności odbioru robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru robót 
budowlanych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również 
termin na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

f. Wykonawca nie może zgłosić Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przed 
usunięciem stwierdzonych w trakcie odbioru robót wad 

3. Odbiór końcowy 

a. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu rozruchu oczyszczalni i wykonaniu przez 
Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wynikającej z Programu Funkcjonalno-
Użytkowego oraz po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych. 
b. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, dokumentację potwierdzającą usunięcie wad 
z protokołu odbioru robót budowlanych wraz z protokołami docelowego odtworzenia terenu. 
c. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.  
d. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w 
czasie tych czynności ujawniono wady. 
e. Termin na usunięcie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy. 
f. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego. 
g. Przedkładane dokumentacje odbiorowe muszą w jasny sposób wskazywać poszczególne 
elementy składowe budowanej infrastruktury, zgodnie ze sporządzonym na etapie 
projektowania kosztorysem inwestorskim wraz z kosztami poszczególnych elementów, co 
ułatwi Zamawiającemu właściwe ulokowanie przyjmowanych środków trwałych. 
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§ 14 

[wynagrodzenie] 
1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz Ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 
KC), które wyraża się kwotą: 
…………………………. zł brutto 
(słownie: …………………………..) 
w tym należny podatek VAT ……….. %, tj. ……………………… zł 
(słownie: ……………………………………..) 
………………………… zł netto 
(Słownie: ………………………………) 
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opłaty związane z wykonaniem, 
utrzymaniem i likwidacją terenu budowy wraz z zapleczem, zapewnieniem zasilania terenu 
budowy w media, doprowadzeniem mediów, zużyciem wody, energii elektrycznej, 
usuwaniem wszelkich odpadów bytowych, utrudnieniami wynikającymi z prowadzenia robót, 
sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem wymaganych zezwoleń oraz z 
wszystkimi innymi usługami i robotami koniecznymi do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania do eksploatacji. 

3. Wykonawca składając fakturę za wykonane roboty, która obejmuje roboty wykonane 
przez podwykonawcę, jest zobowiązany dołączyć kopię faktury podwykonawcy oraz jeden 
z poniższych dokumentów: 

3.1 pisemne oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz, 

3.2. kopia przelewu bankowego regulującego wierzytelność za fakturę. 

4. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia ewentualnym podwykonawcom, o których mowa w §8 umowy, 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych 

 
§ 15 

[rozliczenie przedmiotu umowy] 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami VAT 
częściowymi w następującej wysokości: 

1.1. roboty wskazane w §1 ust. 3.1 umowy –  8% wynagrodzenia umownego brutto, 
1.2. roboty wskazane w §1 ust. 3.2 umowy –  40% wynagrodzenia umownego brutto, 
1.3. roboty wskazane w §1 ust. 3.3 umowy –  32% wynagrodzenia umownego brutto, 
1.4. roboty wskazane w §1 ust. 3.4 umowy –  20% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za prace wskazane w §1 ust. 3.1, 3.2, 3.3 umowy jest 
podpisany przez Zamawiającego i Inspektorów nadzoru protokół odbioru częściowego bez 
uwag. 
3. Podstawą wystawienia faktury za roboty wskazane w §1 ust. 3.4 umowy jest podpisany 
przez Zamawiającego i Inspektorów nadzoru protokół odbioru końcowego robót bez uwag. 
4. Protokół odbioru końcowego musi zawierać rozliczenie ilościowe i wartościowe 
wykonanych robót. 
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionych faktur. 
6. Za dzień zapłaty uznaje się obciążenie rachunku Zamawiającego. 
 

§ 16 
[kary umowne] 
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1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej 
kolejności kary umowne. 

2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych, które naliczane 
będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2000,00 zł netto za 
każdy dzień zwłoki liczony od terminu zakończenia poszczególnych etapów umowy 
określonych w §3 umowy, 
2.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady i gwarancji – 
w wysokości 2000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad, 

c. za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji przedmiotu umowy, trwającej 
dłużej niż 14 dni – w wysokości 2000,00 zł netto za każdy dzień przerwy, 
d. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
e. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom - w 
wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
f. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto 
g. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
h. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego brutto 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do 
dnia odstąpienia nadal są należne. 

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw 
do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zapłata kar umownych odbywać się będzie przez potrącenie naliczonej kary umownej od 
wartości wynagrodzenia. 
 

§ 17 
[wady] 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu 
przysługują uprawnienia przewidziane w Kodeksie Cywilnym z tym, że: 

1.1. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (wada istotna 
nieusuwalna) zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 
lub żądać wykonania, na koszt Wykonawcy niezależnie od jego wysokości, przedmiotu 
umowy po raz drugi, 
1.2. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru 
przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia, 
1.2. o kwalifikowaniu wad określonych w ustępie niniejszym rozstrzyga Zamawiający. 

2. Wszystkie wady nadające się do usunięcia Wykonawca usunie w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie i na własny koszt niezależnie od jego wysokości. 

3. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, który usunie wady na koszt 
Wykonawcy. 
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§ 18 
[rękojmia za wady] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonany przedmiot 
zamówienia. 

2. Termin rękojmi za wady wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji. 

3. O wykryciu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę w każdym czasie trwania rękojmi 
za wady, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. 

4. W przypadku wykrycia i zgłoszenia wady przez Zamawiającego Wykonawca przedłuży 
okres rękojmi za wady o czas od zgłoszenia do usunięcia wady. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, oraz 
ma prawo do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych. 

6. Przegląd techniczny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem terminu rękojmi za wady. 

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 
rozpoczyna swój bieg termin na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1. 
 

§ 19 
[gwarancja] 

 

1. Strony umowy ustalają, że okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi ………. miesięcy 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką 
budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one 
wad, które pomniejszają wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Warunki gwarancji dla urządzeń: 

3.1. Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na 
urządzenia w ramach niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej. 

3.2. Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu 
urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, 
Zamawiającemu  przysługuje prawo wymiany urządzenia na nowe, takie same lub 
odpowiednio równoważne (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). 

3.3. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego 
zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek. 

3.4. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w miejscu użytkowania zakupionego 
urządzenia. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterki, przedstawiciel 
Wykonawcy zgłosi się do miejsca zainstalowania zakupionego urządzenia. W trakcie 
okresu gwarancyjnego dojazd do użytkownika urządzenia odbywać się będzie na 
koszt Wykonawcy. Koszty ewentualnego transportu naprawianego urządzenia do 
producenta pokrywa Wykonawca. 

3.5. Wykonawca zobowiązuje się stawić w siedzibie użytkownika urządzenia 
niezwłocznie po zgłoszeniu usterki, nie później niż w ciągu 72 godzin (licząc dni 
robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia.  
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3.6. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii urządzenia, wpływających na 
prawidłową pracę oczyszczalni, zapewnić na czas naprawy na własny koszt 
urządzenie zastępcze odpowiadające co najmniej klasie sprzętu reklamowanego  

3.7. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od 
momentu zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni 
roboczych, okres gwarancji na całość urządzeń będzie wydłużony o czas trwania 
naprawy. 

3.8. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w 
wyznaczonym terminie Zamawiający władny jest powierzyć usunięcie wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. 

3.9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych i zużywających się 
oraz wyposażenia do urządzenia w ciągu co najmniej 5 lat od daty sprzedaży. 

3.10. Wykonawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po 
naprawie na okres minimum 6 miesięcy, lecz nie krótszy niż okres wynikający z 
terminu obowiązywania gwarancji na całość zakupionych urządzeń. 

3.11. Wykonawca może zamiennie przedstawić gwarancję producenta, pod 
warunkiem spełnienia przez nią wszystkich wymagań określonych w niniejszej 
umowie i wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną 
producenta na każde urządzenie. 

3.12. Koszty przeglądów gwarancyjnych i dojazd na miejsce zamontowanego 
urządzenia ponosi Wykonawca. Zamawiający poniesie koszty związane z zakupem 
materiałów eksploatacyjnych oraz części podlegających normalnemu zużyciu 
związanemu z eksploatacją. 

 
§ 20 

[roboty zamienne] 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania 
robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. 

2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 
a) nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie 
wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu 
przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, lub 
b) powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału 
spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu 
wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału), lub 
c) wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji 
budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla 
Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 21 
[odstąpienie od umowy] 

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

1) Zamawiającemu przysługuje prawo 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. 
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Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy 
przez okres 20 dni od dnia przejęcia terenu budowy, pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 
d) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację przedmiotu umowy, na 
dłużej niż 14 dni i jej nie wznowił pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
e) jeżeli z winy Wykonawcy przekroczone zostaną terminy etapów określonych w §3 umowy 
o 30 dni – bez konieczności pisemnego wezwania, 
f) w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w § 17 ust.1 lit. a umowy 
g) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 635 i następnych 
Kodeksu Cywilnego, 
h) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §8 ust. 13 umowy, lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
i) w przypadku zaistnienia innych okoliczności lub zdarzeń, gdzie prawo odstąpienia od 
umowy wynika z przepisów ustawy lub Kodeksu Cywilnego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 
wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w 
niniejszej umowie, 
b) jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 
protokołu odbioru. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie jego dokonania. Odstąpienie uznaje 
się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy lub Zamawiającemu. 

3. W przypadkach odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
d) Wykonawca może żądać dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 
e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 
g) w przypadku odstąpienia Zamawiający ma prawo przejąć teren budowy, 
h) w przypadku pozostawienia przez Wykonawcę maszyn, zaplecza budowy, itp. 
Zamawiający usunie je na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§ 22 
[zmiana umowy] 
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1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa 
ich warunki: 

2.1 Wprowadzenie do przedmiotu umowy (zamówienia) i do dokumentacji projektowej zmian, 
o których mowa w art. 36a ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane  
(Dz. U. z 2006 r, nr 156 poz. 1118 z późn. zm).  

Zmiana będzie możliwa w przypadku jej akceptacji przez projektanta oraz Zamawiającego i 
będzie wynikała ze zmian ustaw lub rozporządzeń regulujących realizację przedmiotu 
zamówienia lub będzie niezbędna ze względu na konieczność prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przyszłym sposobem użytkowania. Jeżeli w wyniku 
wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji projektowej wynikną roboty 
zamienne/zaniechane niezbędne do wykonania, nie nastąpi zmiana wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, z tytułu rozliczenia ryczałtowego. Wynikłe roboty 
zamienne/zaniechane Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §14 
umowy. 

2.2 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, określonego w §3 umowy, jest możliwa w 
przypadku zaistnienia zmiany warunków dofinansowania zmieniającego terminy i zasady 
realizacji inwestycji, 

2.3 Zawieszenie terminu realizacji zamówienia, określonego w §3 niniejszej umowy, w 
przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
a. Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz ich skutków, 
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Fakt wystąpienia niniejszych okoliczności musi być niezwłocznie 
potwierdzony w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, 
potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
b. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, np.: przyczyny techniczne tj. 
kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami. Fakt 
wystąpienia niniejszych okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 
c. W przypadku odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, – termin 
realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednak nie dłużej niż 
okres trwania tych okoliczności. 

W przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowy termin realizacji, przy czym 
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót będzie równy okresowi 
zawieszenia.  
Zawieszenie zostaje zniesione w przypadku ustania okoliczności powodujących jego 
zaistnienie. Fakt ustania okoliczności musi być potwierdzony w dzienniku budowy wpisem 
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. 

2.4 W przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od 
towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, 
wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie 
stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian.  



Część II Wzór umowy 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy – Kontrakt 1 
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

3. Poniższe zmiany Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności, a zostaną dokonane poprzez pisemne zgłoszenie potwierdzone przez 
drugą stronę Umowy: 

a) zmiana konta bankowego Wykonawcy, 
b) zmiana adresu Wykonawcy. 

4. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

§ 22 
[zmiana adresu Wykonawcy] 

1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 
Zamawiającemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy. 

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie adresu 
wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego zgodnie z posiadanymi przez niego 
danymi strony uznają za doręczoną. 
 

§ 23 
[spór] 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
miejscowo właściwy ze względu na miejsce realizacji umowy. 
 

§ 24 
[inne przepisy] 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 25 
[egzemplarze umowy] 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego. 
 
PODPISANO 
 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY: 
1) Formularz ofertowy Wykonawcy 
2) Kopia zabezpieczenia należytego wykonania umowy …… 
3) Dokumentacja wykonawcza - wersja na nośniku CD 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - wersja na nośniku CD 
5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - wersja na nośniku CD 


