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Załącznik nr 8 do SIWZ 

Umowa nr ……………………. 

o roboty budowlane 
 

zawarta w dniu ………………….. roku w pomiędzy: 

 

Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o., przy ulicy Piastowskiej 18, 32-660 
Chełmek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS 0000077229, 
NIP: 549-21-22-526, Regon 356378429,  
zwanej dalej Inwestorem lub Zamawiającym, którą reprezentuje: 
Krzysztof Tokarski Prezes Zarządu 
 
oraz 

…………………………………….. 
 

zwanej dalej  Generalnym Wykonawcą,  

 

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej umowy Stronami. 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, została 
zawarta umowa następującej treści: 
 
 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 

– tłocznej w ul. Nadwiślańskiej w Chełmku Kontrakt W 4.2”. 

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określa: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwane SIWZ), w tym przedmiary robót, 
dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
(zwane SSTWiOR),  

2. Oferta Wykonawcy, 
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stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

3. W szczególności zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:  

1. robót przygotowawczych, 
2. robót budowlanych i montażowych zgodnie z przekazaną przez Inwestora, Generalnemu 

Wykonawcy dokumentacją zawartą w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, 
3. bieżącej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej w 3  

egzemplarzach, 
 
4. Wykonawca jest również zobowiązany do wykonania na swój koszt  innych robót i prac niezbędnych 
do należytego wykonania umowy w tym m.in.: 

a) oznakowanie i zabezpieczenie przejętego placu budowy 
b) organizacja zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd), 
c) wytyczenie geodezyjne obiektu 
d) projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie na własny koszt prac wynikających 

z tego projektu 
e) zajęcie pasa drogowego i opłaty z tym związane 
f) organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót 
g) wyłączenia i załączenia energii elektrycznej 
h) nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień 
i) inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) i końcowa powykonawcza 
j) rozruch przepompowni wraz z monitoringiem oraz przeszkolenie użytkownika w tym 

zakresie, 
k) wszelkie badania i próby wymienione w STWiORB, w tym badania zagęszczenia i nośności 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
l)  wykonanie powykonawczej inspekcji TV kanalizacji sanitarnej, 
m) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót 
n) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów i koszty 

składowania 
o) ubezpieczenie budowy na czas jej realizacji, 
p) wykonanie ewentualnych robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny 

na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia, jednak zobowiązuje 
się do zrealizowania co najmniej 80% robót określonych w przedmiarze.  

6. Personel Wykonawcy i podwykonawcy: 
 1. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania niniejszej umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz 
osób wykonujących czynności, których dotyczy obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., 
poz. 1660 ze zm.), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. tj. robotników wykonujących: prace 
fizyczne -bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych 
2. W przypadku zmiany lub zatrudnienia nowego pracownika Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznej aktualizacji przedmiotowego wykazu. 
3. Wskazani pracownicy świadczyć będą pracę na podstawie umowy o pracę w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni roboczych licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu 
kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi pracę, dowody 
odprowadzania składek (Raporty ZUS RMUA). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. 
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 
świadczącymi pracę lub raportu stanu zatrudnienia lub dowodów odprowadzania składek w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie 
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obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 
6.Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Podwykonawców. 

§ 2 

Wykonawca  przedłoży w  terminie do  14 dni  kalendarzowych  od  dnia  podpisania  umowy  
harmonogram  rzeczowo - finansowy robót w rozbiciu miesięcznym, zgodnie z  którym będzie  
realizował roboty.   

 
§ 3 

Generalny Wykonawca oświadcza, iż: 
1. 1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych,  
a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co 
pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w niniejszej 
Umowie; 
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Generalnego Wykonawcy, jak również ze 
strony jego współpracowników, kontrahentów oraz podwykonawców, w wykonywaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej Umowie (co obejmuje w szczególności osoby bezpośrednio 
odpowiedzialne za wykonanie oraz nadzorowanie prac budowlanych i instalacyjnych) posiadają 
niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem.  
   

§ 4 
1. Inwestycja budowlana zostanie wykonana z dostarczonych przez Generalnego Wykonawcę 
niewadliwych materiałów (tj. materiałów budowlanych i urządzeń niezbędnych do wyposażenia 
obiektów budowlanych oraz zapewnienia jego sprawności eksploatacyjnej), zwanych dalej 
materiałami.  
2. Wszystkie materiały dostarczone przez Generalnego Wykonawcę winny być dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. winien być dla nich wydany certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, lub też deklaracja zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną. 
3. Od chwili odebrania materiałów od dostawców Generalny Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka 
związane z ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 
 

§ 5 
1) Rozpoczęcie prac nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.  
2) Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane 

dla wykonania, odbioru i uzyskania zezwolenia na użytkowanie (jeżeli przepisy prawa  wymagają 
zezwolenia na użytkowanie) , które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, 
wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska stosowne pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Zamawiającego i na jego rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych  
(w szczególności chodzi o decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego). Wykonawca uzyska 
imieniem Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie lub dokona zawiadomienia organu 
nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ust. 1 Prawa 
budowlanego. W tym zakresie Wykonawca otrzyma od zamawiającego odpowiednie 
pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu. 

3) Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 
4) Wykonawca  zapewni  sprawowanie  kierownictwa  budowy i robót przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych 
specjalnościach. Za koordynację robót branżowych i prowadzenie dokumentacji budowy 
odpowiadać będzie kierownik budowy. 

5) Wykonawca  realizuje zadanie zgodnie z dokumentacją  techniczną, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, normami państwowymi i branżowymi,  przepisami dozoru technicznego, prawem 
budowlanym i sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru lub pracowni 
projektowej. 

6) Materiały przeznaczone do wbudowania  muszą odpowiadać  parametrom  podanym w projekcie,  
posiadać  świadectwo dopuszczenia do obrotu  i stosowania  w  Polsce. 
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7) Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody oraz innych mediów. 
8) Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i p-poż. 
9) O rozpoczęciu  robót  Wykonawca  winien  powiadomić  właścicieli  istniejącego w rejonie budowy 

uzbrojenia podziemnego. 
10) Wykonawca  jest odpowiedzialny za  szkody  powstałe  w  trakcie  realizacji  robót również wobec 

osób trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia. 
 

§ 6 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru wszystkie roboty zanikowe z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem a w razie konieczności zgłasza również od odbioru roboty 
stosownym  zarządzającym sieciami. 

2) Wykonawca przedkłada wymagane protokoły odbioru po zakończeniu robót związanych  
z wykonaniem, przebudową lub zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu. 

3) Odbiory częściowe robót będą zakończone protokołami odbioru robót potwierdzonymi przez 
inspektora nadzoru oraz osobę określoną w § 15 ust. 1 a). 

 
§ 7 

1. 
1) Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę w wysokości 

………………. zł brutto (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście 
trzy złote 14/00 gr) stanowiącą wynagrodzenie kosztorysowe nie podlegające waloryzacji w 
okresie obowiązywania umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym 
wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do Umowy i odpowiada zakresowi 
robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie 
Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej ) - opisanemu w § 1 niniejszej Umowy, dokumentacji projektowej 
(obejmującej: projekt budowlany,  wykonawczy i przedmiar robót) a także specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót - które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie Wykonawcy. 
Zawiera ono również wszystkie koszty związane z wykonaniem przez Wykonawcę  niniejszego 
zamówienia , jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a których 
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie 
koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania 
terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, 
sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i 
rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, 
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, itp. 

2) Ostateczna wartość wynagrodzenia za roboty stanowiące przedmiot umowy ustalona zostanie po 
ich zakończeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru  obmiarów powykonawczych robót nie 
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie 
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych  
i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych ilościowo w przedmiarze robót. 

3) Zadanie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego i środków UE w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

4) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane. 
5) Rozliczenie inwestycji będzie następować w formie faktur częściowych za roboty faktycznie 

wykonane i odebrane, co zostanie potwierdzone kosztorysem powykonawczym zaakceptowanym 
przez inspektora nadzoru. Do każdej faktury musi być sporządzony ponadto stosowny protokół 
odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6) Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej  niż 1 raz w miesiącu, przy czym suma faktur 
częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości szacunkowego wynagrodzenia umownego. 
Wartość poszczególnych faktur częściowych nie może być niższa niż 600.000 zł netto. Odstępstwa 
od tej zasady wymagają zgody Zamawiającego. Wystawienie faktury częściowej nastąpi na 
podstawie częściowego protokołu odbioru robót. 

7) Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy  nastąpi na podstawie faktury 
końcowej, obejmującej co najmniej  20 %  wynagrodzenia  Generalnego Wykonawcy, wystawionej 
przez Generalnego Wykonawcę, po: 
a) podpisaniu przez Inwestora i Generalnego Wykonawcę protokołu końcowego odbioru danego 
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zadania inwestycyjnego oraz 
b)  wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę wszystkich jego obowiązków określonych w 
umowie, w tym obowiązków związanych z przystąpieniem do użytkowania (w szczególności po 
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonaniu zawiadomienia organu nadzoru 
budowlanego o zakończeniu budowy i upływie okresu w jakim organ mógł zgłosić sprzeciw).  
 

8) Strony zgodnie przyjmują, że dniem wykonania usługi przez Wykonawcę jest dzień uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dzień upływu 14 –dniowego terminu na zgłoszenie 
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego, co do którego sprzeciwu nie zgłoszono. Odstępstwa 
od tej zasady wymagają zgody Zamawiającego.  

9) Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP 549-21-22-526). 
10)  Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP ……………..……) . 
11) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Generalny Wykonawca doliczy podatek VAT   

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w dniu wystawienia faktury VAT. 
12) Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 obejmuje:   

a) wszystkie prace wykonane przez Generalnego Wykonawcę oraz jego podwykonawców, 
kontrahentów i współpracowników w ramach Inwestycji budowlanej będącej przedmiotem 
niniejszej Umowy,  

b) zapewnienie punktów poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do 
realizacji niniejszej umowy, wykonanie dróg dojścia i dojazdu do inwestycji budowlanej oraz 
zastępczych na czas prowadzonej inwestycji dróg dojścia i dojazdu do sąsiednich 
nieruchomości, 

c) wywóz materiałów i odpadów powstałych w trakcie prowadzonych robót i koszty ich 
składowania, odzysku lub unieszkodliwiania, 

d) koszty zabezpieczenia terenu, na którym będzie realizowana Inwestycja budowlana przed 
dostępem niepowołanych osób trzecich, 

e) koszty zabezpieczenia materiałów przez ich utratą, zniszczeniem i uszkodzeniem,    
f) wszelkie czynności związane z usunięciem wad efektów prac wykonanych w ramach 

Inwestycji budowlanej, 
g) odwodnienie terenu jeśli okaże się konieczne niezależnie od metody. 

13) Generalny Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z planem zagospodarowania placu budowy, 
zapoznał się z warunkami realizacji oraz, że wynagrodzenie zawarte w umowie uwzględnia 
wszelkie warunki lokalizacji, cechy szczególne projektu i terminy, obejmuje wszystkie składniki 
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy oraz rekompensuje Generalnemu Wykonawcy 
wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku 
do Inwestora. Zgłoszenie przez Generalnego Wykonawcę roszczeń o zapłatę ponad kwotę 
wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 wymaga wykazania przez Generalnego Wykonawcę, że 
roszczenie to powstało wskutek przyczyn niezależnych od Generalnego Wykonawcy,  
a Generalny Wykonawca nie był w stanie, pomimo dochowania szczególnej staranności, tych 
przyczyn usunąć.  

14) Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Inwestorowi przez Generalnego Wykonawcę 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi do niej kosztorysem powykonawczym i 
protokołami częściowego odbioru robót, podpisanymi przez Inspektora nadzoru. 

15) Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Generalnemu Wykonawcy  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do inwestora.  

16) Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na rachunek Generalnego Wykonawcy nr:  
………………………………. Generalny Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany 
powyższego rachunku. Zmiana ta będzie wiążąca dla Inwestora począwszy od dnia następującego 
po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie zawierające polecenie dokonania płatności na nowy 
rachunek. 

17) Inwestor nie wyraża zgody na przeniesienie przez Generalnego Wykonawcę wierzytelności  
i długów na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Inwestora. 

 
2. Do faktury muszą być dołączone następujące dokumenty: 
1) Protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę, Kierownika budowy, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego ( w przypadku odbioru końcowego). 
2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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3) W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców na 
podstawie umów zaakceptowanych przez Zamawiającego - do faktur wystawionych przez 
Wykonawcę załączone będzie: 
a) zestawienie należności wymagalnych i niewymagalnych dla wszystkich podwykonawców robót 
budowlanych, dzieła, dostaw i usług lub dalszych podwykonawców robót budowlanych lub dzieła 
b) dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

robót, budowlanych, podwykonawcy dostaw lub usług, dzieła 
c) pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którego wierzytelność jest 
częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy oraz  o należnościach za wykonane roboty, które nie są wymagalne, 

3. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane umowa o dzieło lub który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, w granicach 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego w/w umowy o podwykonawstwo. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i nie może dotyczyć wynagrodzenia w stawkach 
przewyższających stawki obowiązujące w umowie pomiędzy Generalnym wykonawcom a 
Zamawiającym.. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośrednio zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

9. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność dokonania zapłaty na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy. 

§ 8. 

1)  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wykonywanie robót 
dodatkowych  nie występujących w ofercie Wykonawcy i robót zamiennych nie występujących w 
ofercie Wykonawcy. W przypadku wykonywania takich robót przed uzyskaniem pisemnej 
akceptacji Zamawiającego na ich wykonanie, Wykonawca nie może domagać się wynagrodzenia 
za wykonane w ten sposób roboty, a Zamawiający ma prawo zażądać przywrócenia do stanu 
poprzedniego lub zatrzymania wykonanych robót. 

 
2) Wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych, innych niż te o których 

mowa w §7 ust.1 pkt 5, wystawianych po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru robót i 
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kosztorysu powykonawczego. Do odbiorów prac dodatkowych stosuje się przepisy umowy 
dotyczące odbiorów prac zawarte w § 7 i § 11. 

3) W przypadku potrzeby wykonania robót  budowlanych dodatkowych lub zamiennych (w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków) zostaną one wykonane po 
sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 
dodatkowych/zamiennych wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego. Rozliczenie 
robót nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych 
oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych 
kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót 
podstawowych - przy  zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym a w przypadku braku wyceny takich robót przy zastosowaniu cen nie 
przekraczających średnich składników z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału 
poprzedzającego wykonanie robót.  

4) W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót budowlanych w ramach zamówień 
uzupełniających opisanych w zapytaniu ofertowym, rozliczenie robót  nastąpi na podstawie 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 
podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót  - przy  
zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a w 
przypadku braku wyceny takich robót przy zastosowaniu cen nie przekraczających średnich 
składników z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę wykonania robót. 
. 

 

§ 9. 

    1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac w ramach inwestycji budowlanej 
własnymi siłami, to oraz przy użyciu urządzeń i sprzętu, którym ma prawo dysponować,  z 
zastrzeżeniem, iż może powierzyć wykonanie części tych prac innym podmiotom.             

    2. 1) Generalny Wykonawca oświadcza, że na placu budowy będzie go reprezentował kierownik 
budowy: ……………………………… 

    2) Generalny Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika 
budowy.  

    3) W razie dokonania takiej zmiany Generalny Wykonawca winien podać niezwłocznie Inwestorowi 
nazwisko nowej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie powyższej funkcji oraz dokonać formalności 
wymaganych w takim przypadku przepisami prawa budowlanego. 

   3. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) zabezpieczenia na własny koszt na terenie placu budowy, pomieszczeń magazynowych służących 
do przechowywania maszyn i urządzeń Generalnego Wykonawcy oraz jego podwykonawców. Ponadto 
Generalny Wykonawca na swój koszt zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom 
podwykonawców pomieszczenia socjalne, z których będą mogli korzystać w okresie realizacji 
inwestycji budowlanej. 

2) ubezpieczenia budowy i mienia znajdującego się na placu budowy od ognia i innych zdarzeń 
losowych (np. włamań, kradzieży i rozbojów) oraz ryzyk budowlano-montażowych                               i 
przedłożenia w terminie do dnia rozpoczęcia robót Inwestorowi uwierzytelnionej kserokopii polisy. 
Suma ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 100% wartości umowy brutto .  

3) zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie niniejszej umowy  
i przedłożenia jej uwierzytelnionej kserokopii Inwestorowi w terminie do rozpoczęcia robót. Suma 
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ubezpieczenia winna być nie mniejsza niż 400 000 zł za wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od 
ilości zdarzeń.  

4) umożliwienia Inwestorowi w każdym czasie przeprowadzenia kontroli placu budowy, 
realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności 
dotyczących bezpośredniej realizacji inwestycji budowlanej,                                                  

5) zabezpieczenia na własny koszt  placu budowy i utrzymania go w należytym stanie technicznym, 
oraz ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo mienia i osób znajdujących się na terenie 
budowy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy,  

6)  zawiadomienia właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy 
(osobiście i w formie ogłoszenia na budowie oraz udokumentowanie tej czynności Zamawiającemu), z 
co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych 
nieruchomości i ich czasie trwania; każdorazowo w przypadku powstania, na skutek braku 
powiadomienia, szkody po stronie właścicieli lub użytkowników nieruchomości, Wykonawca 
zobowiązany będzie do jej naprawienia na swój koszt. 

7) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, przepisami 
Prawa budowlanego, sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego, 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

8) obowiązkowego i punktualnego uczestnictwa w ustalonych przez Inwestora naradach, dotyczących 
przedmiotu Umowy, 

9) przedstawienia Inwestorowi, przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót planu, technologii  
i organizacji robót do zatwierdzenia. Generalny Wykonawca przedkłada Inwestorowi na jego żądanie 
przed zastosowaniem materiałów budowlanych, odpowiednie dokumenty dopuszczające te materiały do 
stosowania w budownictwie,  

10) bieżącego informowania Inwestora o opóźnieniach w płatnościach na rzecz podwykonawców  
i dostawców oraz o kwotach wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom na zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi, 

11) realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji w terminie  do …………..  

12) Wypełnienia wszystkich zobowiązań umownych poprzez przedłożenie w szczególności  
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonanie 
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, które nie zakończyło się 
złożeniem sprzeciwu w terminie oraz podpisanie protokołów odbioru wszystkich zadań 
inwestycyjnych do dnia ……………………… 

  

§ 10. 

    1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania terminu zakończenia  inwestycji 
budowlanej określonego  w §9 ust. 3 pkt. 11 i 12, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w  § 10 ust. 
4 niniejszej Umowy. 

2. Inwestor zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy z następujących tytułów: 
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a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 %  wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
dnia wskazanego jako dzień zakończenia inwestycji budowlanej. 

b) za opóźnienia  w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w §13 ust. 4 pkt. 1                                                                                                                       

c) za odstąpienie od umowy przez Inwestora lub Wykonawcę z  przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

d) za nie wywiązanie się przez Generalnego Wykonawcę z obowiązków zawartych w §9  ust. 3 pkt 2 i 
3 w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

f) za nie wywiązanie się ze zobowiązania określonego w § 13 ust. 5 i ust. 8 w wysokości 10 % łącznego 
wynagrodzenia brutto  określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

g) za nie wykonanie obowiązków przewidzianych w § 12 ust. 1 w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy 

h) Każdorazowo za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub dzieło, lub projektu jej zmiany i mimo tego korzystania z 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w wysokości 5.000 zł. 
 
i) za niewypełnienie obowiązków wynikających z § 1 ust. 6 w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7 ust. , za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po dniu 
wyznaczonym na wykonanie tych obowiązków. 

3. 1) Zapłata kary umownej winna zostać dokonana na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora  
w terminie 7 dni od doręczenia Generalnemu Wykonawcy wezwania do jej zapłacenia. 

    2) Generalny Wykonawca w przypadku niezapłacenia w terminie kary o której mowa w pkt.1 wyraża 
zgodę i upoważnia Inwestora do potrącenia kwoty stanowiącej równowartość kary umownej  
z  wierzytelnością wzajemną, choćby jeszcze nie była wymagalna. 

4. Generalny Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu 
zakończenia całej Inwestycji budowlanej w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia przerw w dostawie energii elektrycznej, gazu lub wody, z przyczyn niezależnych od 
Generalnego Wykonawcy, jeżeli taka przerwa w ramach któregokolwiek z etapów Inwestycji 
budowlanej przekroczy 24 godziny, przy czym dla potrzeb tego obliczenia będzie się przyjmowało 
jedynie przerwy mające miejsce podczas godzin roboczych Generalnego Wykonawcy. Dla spełnienia 
tego warunku wystarczy zachowanie ciągłości przerwy w wymiarze 8 godzin, 

b) działania Siły Wyższej (dla potrzeb niniejszej Umowy „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek 
zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Generalny Wykonawca nie mógł 
zapobiec i na które nie miał wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, 
konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe i niekorzystne warunki pogodowe, uniemożliwiające 
prowadzenie prac przez Generalnego Wykonawcę ). 

5. 1) Generalny Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Inwestora  
o wszelkich przeszkodach (w tym określonych powyżej w § 10 ust. 4) mogących spowodować nie 
wywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej.  
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2) Wszelkie takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Generalnego Wykonawcę 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter 
oraz czas trwania. 

6. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w § 10 ust. 4, terminy zakończenia 
Inwestycji budowlanej ulegają, przedłużeniu jedynie o czas, w jakim okoliczności te wykluczają lub w 
poważnym stopniu ograniczają prowadzenie przez Generalnego Wykonawcę prac w ramach Inwestycji 
budowlanej.  
7. 1) Strony zgodnie postanawiają, że pracownikom i kooperantom każdej ze Stron nie wolno jest 
udzielać ani przyjmować korzyści majątkowych lub osobistych przeznaczonych dla pracowników 
drugiej strony w związku z Umową. 
2) Strony zgodnie postanawiają, iż udzielenie lub przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej przez 
pracowników/ zleceniobiorców/ każdej ze Stron lub pracowników /zleceniobiorców/ podwykonawców 
lub dostawców, w celu wpłynięcia na treść, wartość lub termin wykonania zlecenia przyjętego na 
podstawie niniejszej umowy, stanowi naruszenie postanowień umowy. Na żądanie strony niniejszej 
umowy, osoba która udzieliła lub przyjęła korzyści o których mowa wyżej, zostanie odsunięta od 
udziału w realizacji inwestycji budowlanej, zaś strona na rzecz której ta osoba pracowała, na żądanie 
drugiej strony jest zobowiązana do zapłacenia tej stronie kary umownej  
w wysokości do 50 000 zł.  oraz do naprawienia ewentualnych szkód w  pełnej wysokości, w terminie 
14 dni od daty wezwania do zapłaty kary umownej lub naprawienia szkody. Postanowienia § 10 ust. 3 i 
ust.8 stosuje się odpowiednio. 
8. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienie umowne   
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Inwestor w razie 
opóźnienia w zapłacie kary przez  Generalnego Wykonawcę, może potrącić należną mu karę  
z należności Generalnego Wykonawcy. 
9. Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych K. C. w przypadku gdy wartość wyrządzonej szkody przekracza 
wysokość kar umownych zastrzeżonych niniejszą umową. Strony zgodnie ustalają, iż jeżeli szkoda 
wynikła z innych przyczyn niż te, które uzasadniają naliczenie kary umownej, to dochodzenie 
stosownego odszkodowania następuje na zasadach ogólnych, tj. jego wysokość nie jest pomniejszana o 
naliczoną karę umowną z innego tytułu. 

§ 11.  

Strony umowy ustalają przeprowadzenie następujących odbiorów: 
1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
2) Odbiór częściowy po wykonaniu części prac na zadaniu inwestycyjnym, 
3)  Odbiór końcowy całej inwestycji - po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w rozumieniu § 9 

ust. 3 pkt 12 i pkt. 13. 
2. W odbiorach częściowych i końcowych  uczestniczą Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciel Zamawiającego – jeśli Zamawiający zgłosi  zamiar 
uczestnictwa w odbiorach Wykonawcy. 

3. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy 
odbiorze częściowym lub końcowym dla danego zadania, Wykonawca przekazuje Inspektorowi: 
▪  komplet   niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, pomiarów potwierdzających prawidłowość 
wykonania robót, a wymaganych do odbioru poszczególnych robót a przewidzianych w SIWZ oraz 
normach, w tym szkice geodezyjne, 
▪ komplet kosztorysów powykonawczych i kompletu dokumentów (atesty, aprobaty techniczne) 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
na wbudowane materiały wraz z wykazem tych dokumentów, który po sprawdzeniu przekaże 
Zamawiającemu wraz z pisemnym stwierdzeniem o gotowości do odbioru częściowego/końcowego. 
4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy 

odbiorze końcowym całej inwestycji, Wykonawca przekazuje dokumenty określone w ust. 3 wraz z 
kosztorysem powykonawczym, a także  komplet dokumentów: 

a) wypełniony, kompletny dziennik budowy, 
b) książka obmiaru, 
c) protokół badań i sprawdzeń, 



 
11 

d) oświadczenie Kierownika budowy i Kierowników robót o zgodności wykonania przedmiotu 
umowy z projektem budowlanym i projektem budowlano- wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na 
budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz o przywróceniu terenu do stanu 
zgodnego z wymogami, 
e) dokumentacja powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, 
uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, 
f) szkice geodezyjne, 
g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości, które 
Inspektor nadzoru inwestorskiego przekaże Zamawiającemu wraz z pisemnym stwierdzeniem 
gotowości do odbioru końcowego, 
h) przekazanie Zamawiającemu kopii zgłoszenia o zakończeniu budowy do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego lub decyzji PINB o pozwoleniu na użytkowanie wraz z 
projektami budowlanym i budowlano- wykonawczym, przekazanych Wykonawcy w dniu 
podpisania umowy. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę bez wymaganych dokumentów powoduje, że jest 
nieskuteczne i nie jest zachowany termin określony w § 9 ust. 3 pkt 12 i pkt. 13. 

5. Zamawiający  dokona odbioru częściowego i końcowego - w terminie do 14 dni od dnia 
zawiadomienia  o gotowości do odbioru i przekazaniu Zamawiającemu kompletu wymaganych 
dokumentów. Za datę wykonania robót będzie się uważać datę zgłoszenia gotowości dokonania 
odbioru pod warunkiem,  że nie zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające odbiór.  

6.. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też termin na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

7. Jeżeli Wykonawca zakrył roboty ulegające zakryciu bez odbioru, na własny koszt obowiązany jest 
odkryć roboty, a następnie po odbiorze przywrócić je na własny koszt do poprzedniego stanu. 
Odstępstwo wymaga zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty 
podlegają  ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Żądanie usunięcia wad może być ponawiane. 
Niezależnie od powyższego, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) W przypadku stwierdzenia wad istotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie wyznaczonym 
w toku odbioru, względnie wad istotnych nie dających się usunąć, albo wad istotnych, których 
Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający 
uprawniony jest do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia wynagrodzenia. 

2) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, których Wykonawca nie usunął w terminie 
wyznaczonym w toku odbioru, względnie wad nieistotnych nie dających się usunąć, albo wad 
nieistotnych, których Wykonawca nie zdoła w istniejących okolicznościach usunąć w czasie 
odpowiednim, Zamawiający uprawniony jest do żądania obniżenia wynagrodzenia. 

3) W przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniących przedmiotu robót niezdatnym do normalnego 
użytku, Zamawiający uprawniony jest do odmowy odbioru robót do czasu usunięcia stwierdzonych 

wad. 
9. Wykonawca jest zobowiązany usuwać wady na bieżąco, jednak w terminie nie późniejszym niż 

określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie skierowanym przez Zamawiającego 
do Wykonawcy w okresie realizacji robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad 
stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 
11. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru wadliwie wykonanych robót, po usunięciu wad w 

terminie do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad i gotowości Wykonawcy do 
odbioru. 

12. Nie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia 
Zamawiającego, niezależnie od uprawnień określonych w ust. 8 , do zlecenia ich usunięcia innemu 
wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, do czego Wykonawca upoważnia niniejszym 
nieodwołalnie Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt usunięcia wad przekroczy kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 
do 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. Niezależnie od powyższego Zamawiający 



 
12 

uprawniony jest do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwotą 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

13. Zgłoszenie przez Generalnego Wykonawcę gotowości odbioru poszczególnych zadań 
inwestycyjnych powinno zostać dokonane Zamawiającemu co najmniej z 5 dniowym 
wyprzedzeniem. 

 

§ 12. 

1. W terminie 14 dni od wykonania przedmiotu umowy w rozumieniu § 9 ust. 3 pkt 12 lub też 
odstąpienia od umowy, bądź jej rozwiązania, Generalny Wykonawca będzie zobowiązany do 
dokonania następujących czynności: 

1) usunięcia z placu budowy wszelkich maszyn i urządzeń należących do Generalnego Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, 

2) przekazania Inwestorowi wszystkich kluczy do obiektów oraz urządzeń w nich się znajdujących, 
jak również kluczy od wszelkich innych elementów objętych Inwestycją budowlaną, 

3) przekazania Inwestorowi wszystkich znajdujących się w posiadaniu Generalnego Wykonawcy 
gwarancji, instrukcji obsługi, i innych dokumentów pozwalających na użytkowanie przedmiotu 
niniejszej umowy 

4 ) w przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Inwestor byłby zobowiązany dokonać zapłaty 
wynagrodzenia na rzecz podwykonawców Generalnego Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy , 
Generalny Wykonawca dokona zwrotu Inwestorowi wypłaconej przez Inwestora kwoty w pełnej 
wysokości, oraz pokryje poniesione przez Inwestora ewentualne koszty postępowań sądowych i 
egzekucyjnych albo poniesionych w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione przez inny podmiot), 
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o wypłacie wynagrodzenia lub 
poniesienia kosztów przez Inwestora. Inwestor uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej 
wierzytelności Generalnego Wykonawcy, jaka mu przysługuje względem Inwestora. 

 

§ 13.  

1. Generalny Wykonawca udziela niniejszym Inwestorowi gwarancji i rękojmi na wszelkie prace               
wykonane w ramach Inwestycji budowlanej na okres …………………. licząc od odbioru końcowego 
inwestycji budowlanej. 

2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi za wady 
fizyczne przedmiotu inwestycji budowlanej spowodowane przez wady użytych materiałów.  

3. Generalny Wykonawca będzie również ponosił odpowiedzialność za efekty wadliwie  wykonanych 
prac przez siebie oraz podwykonawców w ramach Inwestycji budowlanej, skutkujące występowaniem 
wad fizycznych w inwestycji budowlanej, istniejące w czasie dokonania czynności odbioru końcowego 
tej Inwestycji budowlanej oraz za wady powstałe po dacie tego odbioru, ale będące następstwem prac 
wykonywanych w trakcie realizacji Inwestycji budowlanej.  

4. 1) a) Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia Generalnego Wykonawcy o jakiejkolwiek 
wadzie ujawnionej po dokonaniu końcowego odbioru Inwestycji budowlanej w terminie 14 dni od 
wykrycia tej wady   
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b) W tej kwestii Generalny Wykonawca przekazuje odpowiedź w formie pisemnej lub mailowej 
Inwestorowi w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania od Inwestora do usunięcia wad fizycznych. W tej 
odpowiedzi zobowiązuje się do usunięcia wady i wskazuje termin w jakim zostanie ona usunięta lub 
zwołuje naradę koordynacyjną (komisja usterkowa) w terminie nie dłuższym niż 3 dni z udziałem 
przedstawicieli stron umowy w trakcie której sporządzany jest protokół określający tryb postępowania 
związany z usunięciem wady fizycznej i wskazujący termin zakończenia prac.  

c) W przypadku gdy Generalny Wykonawca nie udzieli w terminie, o którym mowa w podpunkcie 
b), odpowiedzi uznaje się, iż uznał zgłoszoną wadę. Jeżeli w protokole z narady, o którym mowa  
w podpunkcie b), nie dojdzie do uzgodnienia stanowisk Inwestor  jest uprawniony do usunięcia wady 
na koszt i ryzyko Generalnego Wykonawcy, a wynikłymi stąd kosztami obciąży 
Generalnego Wykonawcę.                                                                                                                                       d)  
Termin usunięcia wady, w razie braku porozumienia Stron, wyznacza Inwestor.                                                              

5. 1) Generalny Wykonawca, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto  to jest 
…………………………zł.,  (słownie: ……………………..złotych 31/100 gr)  na rachunek bankowy 
Inwestora w Banku ………….  
w Oświęcimiu Nr …………. najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy (decyduje 
dzień uznania rachunku bankowego Inwestora). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma 
zostać ustanowione na okres o 1 miesiąc dłuższy niż przewidziany termin odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

2) Inwestor wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w innych formach, niż pieniądz,  
w szczególności zabezpieczenie może być wnoszone w: poręczeniach bankowych, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty,  
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, z tym zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te muszą być nieodwołalne, 
bezwarunkowe oraz płatnej na pierwsze żądanie.  

     3) Inwestor nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie weksli z poręczeniem 
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na 
zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

4) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w punkcie 1 i 2 
niniejszego ustępu. 

5) Inwestor może na wniosek Generalnego Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.  

6) Inwestor zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania przez 
strony protokołu końcowego,.  

7) Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi  lub gwarancji  Generalny Wykonawca pozostawi kwotę 
w wysokości 30 % wysokości zabezpieczenia. Jeżeli Generalny Wykonawca zamierza udzielić tego 
zabezpieczenia w formie określonej w punkcie 2 to musi to uczynić nie później niż na 14 dni przed 
upływem terminu ważności zabezpieczenie należytego  wykonania umowy (oryginał tego dokumentu 
w tym terminie ma zostać doręczony Inwestorowi) w przeciwnym wypadku Inwestor będzie 
uprawniony do skorzystania, w w/w  zakresie z zabezpieczenia należytego  wykonania umowy tj. w 
wysokości 30%.  

8) Kwota zabezpieczenia, o której mowa w pkt. 7 będzie zwrócona do 15 dni po upływie okresu rękojmi 
lub gwarancji jakości, 
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9) Generalny Wykonawca wyraża zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

10) Inwestor zastrzega sobie prawo wykorzystania środków stanowiących zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy: 

a) na zaspokojenie jego wszelkich roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego umowy, nie 
wyłączając zapłaty kary umownej,  

b)  na usuwanie wad w przypadku, jeśli Generalny Wykonawca nie usunie ich w sposób  
i w terminie o którym mowa §13ust.4 lub Generalny Wykonawca zostanie wykreślony z rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

c) w przypadku o którym mowa w ust. 8,  

6. Za okres przechowywania wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesionego  
w pieniądzu, będą zwracane odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były one 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek Generalnego Wykonawcy. 

7.  Inwestor zastrzega sobie prawo akceptacji  treści zabezpieczeń określonych w punkcie 2. Dokument 
gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta 
lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel 
nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełniania przez beneficjenta dodatkowych warunków lub 
czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek 
beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym 
przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie 
wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które 
podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania.. 

8. W wypadku wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy z jakiegokolwiek powodu Generalny 
Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia okresu ważności zabezpieczenia  należytego wykonania 
umowy co najmniej na 10 dni przed upływem ważności istniejącego zabezpieczenia pod rygorem 
skorzystania przez Inwestora z istniejącego zabezpieczenia na wypadek opóźnienia w wykonaniu tego 
obowiązku.  

 

§14.  

1. Inwestor może odstąpić od Umowy: 

1) terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 
powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku Generalny Wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia od umowy przez Inwestora, 

2) a) razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie likwidacji Generalnego Wykonawcy 
lub jeżeli pojawią się inne okoliczności uniemożliwiające w ocenie Inwestora wywiązanie się przez 
Generalnego Wykonawcę z obowiązków ustalonych w niniejszej umowie,    

b) W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót w terminie dłuższym niż 14 dni 
licząc od dnia przekazania budowy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego. ,   
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c) Generalny Wykonawca przerwał realizację robót  z przyczyn od niego zależnych lub zawinionych 
a przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni  

d) gdy postęp robót nie gwarantuje wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w terminie, gdy, 
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 
umowne                   

3) jeżeli Generalny Wykonawca nie wywiąże się ze swych zobowiązań określonych w §9 ust. 3 pkt. 
2,3,4, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1. w terminie 7 dni Generalny Wykonawca przy udziale Inwestora sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku oraz materiałów zakupionych do wbudowania według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2. Generalny Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt strony, której działanie lub zaniechanie było przyczyną odstąpienia   od umowy, 

3. Generalny Wykonawca wezwie  Inwestora do dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, 

4. Generalny Wykonawca usunie z terenu budowy maszyny i urządzenia oraz dostarczone lub 
wniesione przez niego elementy zaplecza, 

5. Inwestor w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do: 
 przejęcia od Generalnego Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

4. Strona z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe  
z odstąpienia od umowy. 

5. Jeżeli w niniejszej umowie inaczej nie postanowiono oświadczenie o odstąpieniu od umowy składa 
się w terminie 6 tygodni od dnia, w którym strona składająca to oświadczenie powzięła wiarygodną 
informację o wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego odstąpienie od umowy. 

 

§ 15. 

1. Z uwzględnieniem praw i obowiązków osób uprawnionych do reprezentowania Inwestora oraz 
Generalnego Wykonawcy, Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w związku  
z wykonywaniem niniejszej Umowy: 
a) dla Inwestora:  
Krzysztof Tokarski 
zwani  Przedstawicielem Inwestora; 
 

b) dla Generalnego Wykonawcy: 
………………………………………… 

zwani Przedstawicielami Generalnego Wykonawcy. 

2. Osoby wskazane powyżej będą właściwe w szczególności do dokonywania odbiorów częściowych 
poszczególnych etapów Inwestycji budowlanej oraz odbioru końcowego tej Inwestycji (w tym 
podpisania protokołów odbioru częściowego Inwestycji budowlanej oraz protokołu odbioru 
końcowego tej Inwestycji). 

3. Każda ze Stron zastrzega sobie możliwość zmiany wyznaczonego przez nią Przedstawiciela 
Inwestora lub Przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, przy czym druga Strona winna zostać 
niezwłocznie powiadomiona o tym fakcie. 
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§ 16. 

1. 1) Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie przewidują szczególnych warunków w tym zakresie, 
wszelkie zawiadomienia, powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami  
w związku z obowiązywaniem i wykonywaniem niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności i winny być doręczane drugiej Stronie przy użyciu posłańca lub firmy kurierskiej 
za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym na poniższe adresy: 

a) dla Inwestora: ul. Piastowska 18, 32-660 Chełmek 

1. b) dla Generalnego Wykonawcy: ……………………………….. 

2) Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów drogą elektroniczną. Jeżeli 
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
drogą elektroniczną, przekazywanie systemem transmisji elektronicznej winno być na żądanie 
Inwestora  potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją za potwierdzeniem odbioru lub nadania.  

3) Wszystkie wymienione wyżej dokumenty uważa się za dostarczone skutecznie, jeżeli dotarły do 
Zamawiającego w dniu roboczym w godzinach pomiędzy 8:00 a 15:00. W przypadku dostarczenia 
któregokolwiek z dokumentów po godzinie 15:00, będzie on traktowany jako dostarczony następnego 
dnia roboczego. 

2. 1) W przypadku zmiany powyższego adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, winna 
zawiadomić drugą Stronę o takiej zmianie w jeden ze sposobów określonych powyżej w  ust. 1.  

2) Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą Stronę wszelkie zawiadomienia, 
powiadomienia lub informacje przekazywane pomiędzy Stronami w związku z wykonywaniem  
i obowiązywaniem niniejszej Umowy będą uważane za skutecznie doręczone w razie ich skierowania 
pod adresem określonym powyżej w ust. 1. 

 

§ 17. 

1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszej Umowy nie pociąga za sobą nieważności 
innych jej postanowień, chyba że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy;  
z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta.  

2. Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia 
nieważnych postanowień niniejszej Umowy (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez 
postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, zgodne z prawem, jak również będą  
w maksymalnym stopniu zbliżone – w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych 
oraz intencji Stron zawierających niniejszą Umowę w obecnej treści – do postanowień dotkniętych 
nieważnością. 

 

§ 18. 

1. Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Inwestorowi projektu umowy  
z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Projekt umowy musi zawierać co najmniej zakres robót 
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które mają być zlecone (z załącznikiem mapowym – jeśli dotyczy), kwotą wynagrodzenia, terminem 
wykonania, terminem płatności.  

2. Inwestorowi przysługuje 30 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. Po upływie 
tego terminu uznaje się, że Inwestor wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

3. Generalny Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inwestorowi poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
oraz ich zmian. Ust. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio do umów zawartych przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę z dostawcami lub wykonawcami umów o dzieło. 

4. Niezależnie od terminów płatności określonych w umowie, zapłata wynagrodzenia Generalnemu 
Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę  
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za roboty, które objęte są fakturą 
wystawioną przez Generalnego Wykonawcę.  

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

6. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (lub też umowę  
o dzieło), jest obowiązany, do przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy. Przy czym 
podwykonawca przedkładając projekt umowy Inwestorowi jest obowiązany dołączyć zgodę 
Generalnego Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedkładając projekt umowy Inwestorowi dołączyć 
zgodę Generalnego Wykonawcy i Podwykonawcy na zawarcie umowy. Niezgłoszenie przez 
Zamawiającego w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do umowy z dalszym podwykonawcą, uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  Ust. 1 zd. 2 stosuje się odpowiednio. 

 7. W przypadku zawarcia przez Generalnego Wykonawcę (lub Podwykonawcę) umów  
z Podwykonawcą (dalszymi Podwykonawcami), zakres zleconych im robót musi zawierać się  
w zakresie robót wynikającym z Umowy głównej.  

8. Inwestor jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy  kary umownej w kwocie 5000 zł, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 przedkładający może poświadczyć za zgodność  
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

10. 1) Wartości robót objętych umową o podwykonawstwo nie może przewyższać kwoty 
wynagrodzenia umownego określonego w umowie głównej dla Generalnego Wykonawcy 
przypadającego za te same roboty. Odpowiedzialność solidarna Inwestora wobec Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy robót budowlanych ogranicza się do kwoty wynagrodzenia obliczonego przy 
uwzględnieniu wartości robót określonej w Kontrakcie z Generalnym Wykonawcą, 
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2) W sytuacji gdy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia nie 
uregulowanego przez Wykonawcę, Inwestor może (w ramach regresu) dochodzić od Wykonawcy 
zwrotu pełnej kwoty uiszczonej przez niego na rzecz Podwykonawcy, 
3) W sytuacji gdy Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podwykonawcy wynagrodzenia nie 
uregulowanego przez Wykonawcę może on pomniejszyć (potrącić) wypłaconą Podwykonawcy kwotę 
z wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy, 
4)  Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Podwykonawcy należy przez to rozumieć również dalszego 
Podwykonawcę. 

§ 19. 

ZASOBY PODMIOTU TRZECIEGO /JEŻELI DOTYCZY/ 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 
personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia  
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem Umowy, oraz że dysponuje odpowiednimi środkami 
finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci/podmioty trzecie, na zasoby którego/ w zakresie 
zdolności technicznej/lub zdolności zawodowej/zdolności finansowych/ekonomicznych 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego, będzie brał udział w realizacji przedmiotu Umowy  
w zakresie  jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 
niezbędnych zasobów  na potrzeby wykonania zamówienia. 

4. W przypadku zaprzestania wykonywania zobowiązań wynikających z dokumentów składanych w 
celu udowodnienia dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia 
(zobowiązanie, inne, wyjaśnienia) przez podmiot trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 
zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem/podwykonawcą. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 20. 

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

7. Niniejsza Umowa, wraz z Załącznikami stanowiącymi jej integralną część, zawiera wyczerpujące 
i kompletne ustalenia w kwestiach będących jej przedmiotem. 

8. Każda ze Stron pokrywa we własnym zakresie wszelkie poniesione przez nią koszty w związku  
z przygotowaniem i zawarciem niniejszej Umowy. 

 

 
 
2. Dopuszcza się  zmianę umowy w zakresie terminu realizacji lub/i wysokości wynagrodzenia 
umownego w następujących przypadkach: 

1)  zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących 
potrzebę zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku 
zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów 
prawa;  
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2) ograniczenia przez Inwestora zakresu przedmiotu zamówienia z przyczyn, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawierania umowy w szczególności w przypadku braku 
ekonomicznego i/lub społecznego uzasadnienia realizacji projektu lub sytuacji 
ekonomicznej/finansowej Inwestora, przy czym Inwestor zobowiązuje się do zrealizowania 
co najmniej 80% robót określonych w przedmiarze, 

3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji kontraktu spowodowanych 
działaniem osób i/lub instytucji trzecich, 

4) zmiany zakresu kontraktu – zlecenia robót dodatkowych, 
5) wystąpienia wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych,  
6) powstaniu opóźnienia w realizacji kontraktu spowodowane przez władze publiczne Kraju 

i/lub samorządu w tym instytucje publiczne zaangażowane w realizację Projektu, pomimo 
przestrzegania przez Wykonawcę/Inwestora procedur i/lub przepisów,  

7) konieczności zmiany rozwiązań projektowych i realizacyjnych wynikających ze zmiany 
uwarunkowań realizacji Robót określonych/przyjętych w Dokumentacji Projektowej,  
w szczególności takich jak: zmiana uwarunkowań geotechnicznych, kolizja  
z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem sieci, niedokładności/nieprecyzyjności mapy 
zasadniczej, niedokładności/nieprecyzyjności uzgodnień branżowych, itp;  

8) wycofanie z produkcji określonego rodzaju materiału, sprzętu, czy maszyny wskazanych  
w Kontrakcie – zmiana na materiał, sprzęt czy maszynę o tożsamych parametrach  
z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia;  

9) wystąpienia siły wyższej, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, demonstracje, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 
przerwy w dostawie energii elektrycznej, 

10) uzasadnionych zmian zakresu rzeczowego i finansowego przedmiotu zamówienia oraz 
sposobu wykonywania pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora oraz 
zaakceptowane przez Instytucję Wdrażającą lub Pośredniczącą i będą dotyczyć okoliczności, 
o których mowa w  umowie o dofinansowanie projektu, 

11) z powodu braków lub błędów w dokumentacji projektowej, 
12) z powodu uzasadnionej zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
13) jeżeli za zmianą umowy przemawia  interes społeczno – gospodarczy  wpływający na 

racjonalizację wydatkowania środków publicznych i gospodarowania mieniem 
komunalnym, 

14) wystąpienia innych przypadków niż opisane w pkt. (1)-(13) uprawniających Wykonawcę do 
przedłużenia  czasu na realizację umowy lub/i wynagrodzenia umownego, 

15) nadto dopuszcza się zmianę umowy również w przypadkach określonych w zapytaniu 
ofertowym (SIWZ) 

 

§ 21. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz innych ustaw a w szczególności ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, 
poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

 

§ 22. 

1. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 
sporów wynikających z niniejszej Umowy.  

2. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Inwestora. 

§ 23. 
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Niniejsza Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla 
Inwestora i Generalnego Wykonawcy.  
 

Inwestor       Wykonawca 
 

………………………………….    …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. decyzja o pozwoleniu na budowę 
2. projekt budowlany i wykonawczy, 
3. zapytanie ofertowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) 
4. formularz ofertowy 
5. specyfikacja techniczna warunków odbioru robót 

 
 
 


