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Załącznik nr 12 do SIWZ  

(wzór umowy) 

  
UMOWA nr 

zawarta w dniu ………… w Drawsku pomiędzy:  
Gminą Drawsko z siedzibą ……………………………, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez 
Wójta Gminy – Marka Tchórzkę,  
przy kontrasygnacie Skarbnika  - Anny Zurman 
  
 a  
…………………………………,   
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez……………………  
zwane również pojedynczo „Stroną” a łącznie „Stronami”  
 
Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n. 
„Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, w wyniku którego jako 
najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie:   
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze 
zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,   
2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom przez 
Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, obejmującej w 
szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami 
do niej, tj. Programem Funkcjonalno -Użytkowym, wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami 
wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ,    
3) oferty Wykonawcy,  strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową,  
 
o następującej treści:   
  

§ 1. Przedmiot Umowy 

  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robót 
budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 
(dalej: przedmiot umowy).    
2. Dokładny opis, charakterystyka przedmiotu prac oraz szczegółowe warunki, które należy 
uwzględnić przy projektowaniu określa SIWZ, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący 
załącznik do SIWZ.   
3. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń obejmuje w szczególności uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, z wszelkimi uzgodnieniami wymaganymi do ich uzyskania. 
4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 
a) sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego 
b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wynikających z przepisów: opinii, 
uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę w zakresie "Przebudowy i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie " 
c) sporządzenie projektów wykonawczych 
d) wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę) wszystkich robót budowlanych, prac montażowych i prób technologicznych, związanych z 
niezbędnymi urządzeniami, instalacjami technologicznymi (w tym rozruchu i próby eksploatacyjne) 
oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem oczyszczalni w użytkowanie. 
e) dostawa i montaż wyposażenia technologicznego, sprzętu i maszyn na podstawie powyższych 
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projektów, 
f) dostawa i montaż systemu zasilania obiektowego w energie elektryczną, sterowania, AKPiA i 
monitorowania stanów pracy zmodernizowanych i rozbudowanych obiektów, z odwzorowaniem 
sygnałów w budynku oczyszczalni, (na podstawie wykonanego projektu), 
g) opracowanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej inwestycji. 
5. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiązuje się wykonywać w trakcie 
budowy nadzór autorski w zakresie opisanym przypisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. 
j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) bez odrębnego wynagrodzenia.  
 

§ 2. Zakres wykonywanej dokumentacji 

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez uprawnionych projektantów.  
2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres wykonania 
dokumentacji.  
3.  Dokumentacja dla oczyszczalni ścieków będzie opracowywana w sposób zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, 
przepisami BHP, p.poż.,itp. oraz wymogami użytkownika.   
4.  Przed przystąpieniem do  opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania projekt wstępny obejmujący opisową i graficzną 
koncepcję programowoprzestrzenną oczyszczalni wraz z opisem technologicznym oraz materiałowym 
zaprojektowanych obiektów i urządzeń, umożliwiających weryfikację pod kątem zgodności z PFU – w 
ilości 3 kpl.  
5.  Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć, a w szczególności winna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty typu: warunki 
techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnień ponosi 
Wykonawca.  
6.  Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiały odpowiadające 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.   
7.  Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego 
dla opracowanej dokumentacji projektowej w szczególności na wszelkie propozycje rozwiązań 
technicznych i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów 
realizacji zamówienia bądź kosztów eksploatacji oczyszczalni oraz zatwierdzenie koncepcji 
technicznej i technologicznej.  
8.  Pod pojęciem  „dokumentacja projektowa dla oczyszczalni ścieków” Strony rozumieją :  
a) wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego opracowanego w zakresie zgodnym z 
wymaganiami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.), Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 z pón. zm.), wraz z 
uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu 
opracowanym na aktualnie mapie do celów projektowych – 5 kpl;  
b) wykonanie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji ( dokumentacji 
geotechnicznej, projektu wykonawczego, dokumentacji powykonawczej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót). Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla 
potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z 
uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego.   
c) Wykonanie  planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia –  4 kpl;  
d) Wykonanie projektu zamiennej organizacji ruchu –  jeżeli będzie wymagany 4 kpl;  
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9. Wykonawca przekaże całość opracowania w wersji papierowej, w wersji elektronicznej 
edytowalnej oraz z rozszerzeniem PDF. 
 
10. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac 
objętych przedmiotem umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zaktualizuje 
harmonogram rzeczowo-finansowy.  
11.  W dokumentacji projektowej należy uwzględnić wszystkie prace, które są niezbędne do 
wykonania zamówienia.  
12. Prace projektowe będą tak wykonywane, aby późniejsze wykonanie bądź eksploatacja 
oczyszczalni pociągało za sobą jak najniższe koszty.   
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w dniu oddania przepisami.   
 

§ 3. Odbiór dokumentacji projektowej 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację projektową 
stanowiącą przedmiot umowy w terminie określonym w § 9  ust.1 lit. b) Umowy  
2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiąca przedmiot umowy w 
ilości egzemplarzy opisanej w § 2 ust. 8 Umowy wraz z:  
a) oświadczeniem, że zakres dokumentacji projektowej wykonany został zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami, a także, że zostaje oddana w stanie zupełnym, tj. kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
b) wykazem opracowań;   
3. Przekazanie dokumentacji projektowej odbędzie się protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie 
Zamawiającego, najpóźniej w ostatnim dniu terminu ustalonego w § 9  ust.1 lit. b) Umowy.   
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej.   
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych wad (błędów, braków itp.) wskazanych 
w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony ustalą inny 
termin.  
6. O wszelkich wadach w dokumentacji dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on zobowiązany 
zawiadomić Wykonawcę bez zbędnej zwłoki.   
7. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 
użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia.  
8.    Odbiór i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu jej wad.  
9.   Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej  
dokumentacji, zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji na potrzeby realizacji 
przedmiotu umowy, w tym za wady fizyczne istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe po 
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.  
10.  O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę w 
terminie 14 dni od daty wykrycia wady.  
  

§ 4. Materiały 

  
1.   Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i 
stanowiących jego własność.  
2.   Materiały, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570 ze 
zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  
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3.   Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 
kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany 
jest na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego okazać na każdym etapie realizacji 
robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 
dokonania na żądanie Zamawiającego kontroli jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy 
na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.  
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które są 
niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji, a Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić 
takie badania.  
6. Badania, o których mowa w § 4 ust. 3 i 5 Umowy będą realizowane przez Wykonawcę na własny 
koszt niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Zamawiającego. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia badań o których mowa w ust. 5 okaże się, że zastosowane materiały, bądź 
wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś 
gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych 
badań obciążają Zamawiającego 
 

§ 5.  Podstawowe Obowiązki Stron w zakresie robót budowlanych 

  
1.    Do obowiązków Zamawiającego należy niezwłoczne zgłoszenie budowy i protokolarne 
przekazanie terenu budowy, w terminie do 7 dni od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na 
budowę.  
2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,  
2)   przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w STWiORB,  
3)  wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentację techniczną inwestycji                z 
uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz w dokumentacji projektowej,  
4)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,  
5)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  
6)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  w zakresie 
określonym postanowieniami STWiORB,   
7) koordynowanie  prac podwykonawców,  
8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB,  
9)  informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,  
10)   niezwłoczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 
budowy kontrolach i wypadkach,  
11) zapewnienie dojazdu mieszkańcom do ich domów prywatnych w razie, gdy wykonywanie 
przedmiotu zamówienia w jakiegokolwiek sposób zakłóca bezproblemowy dojazd do nieruchomości 
powyższym osobom (o ile będzie wymagane).  
12) ręczne kierowanie ruchem w przypadku konieczności wprowadzenia ruchu wahadłowego przez 
sygnalistów przeszkolonych w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem 
ruchem drogowym (o ile będzie wymagane).  
13) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego. Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót, warunków realizacji robót 
budowlanych, projektu organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących 
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zapewnienia mediów dla potrzeb budowy, szczegółowego harmonogramu prac; programu 
zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-prawnych ujętych w zakresie 
prac.  
14) Składanie Inspektorowi nadzoru miesięcznego raportu z postępu robót, określającego zgodność  
postępu robót z zakresem i  terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport 
będzie zawierał co najmniej:  
a)  aktualny  harmonogram  wykonanych  robót,  
b)  aktualny  opis  wykonanego  zakresu  robót  przez  Wykonawcę  oraz  poszczególnych 
podwykonawców, ze  wskazaniem   zaawansowania  rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu 
do całości robót z  uwzględnieniem  formy (nazewnictwo  i  podział  na  elementy/odcinki robót) wg  
harmonogramu rzeczowo-finansowego – w  okresie sprawozdawczym i  narastająco  od  początku 
realizacji inwestycji.  
15)  Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane prawem, od 
właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i 
gestorami sieci uzbrojenia terenu, Zamawiający wyznaczy termin do złożenia przez Wykonawcę 
pełnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie prac na 
różnych odcinkach robót.  
16)  Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i 
zobowiązany jest umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu  
robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach 
sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności przewidzianej w ramach Kontraktu.  
17) Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów 
lub innych mediów użyteczności publicznej powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów 
technologicznych nie będą rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub 
obiektów i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
informował Inspektora nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem 
tego typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i 
środków bezpieczeństwa.  
18) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, 
lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikające z tych obowiązków. Wszystkie powyższe 
kwoty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi w wycenionym Przedmiarze Robót.  
29)  Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 
zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
Terenem Budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca 
zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 
sąsiadujących z Terenem Budowy  w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody.  
20)   Zapewnienia obsługi geodezyjnej,  
21)   Przeprowadzenie koniecznych prób i rozruchów urządzeń technicznych,  
22)  Przeszkolenia personelu Zamawiającego lub przyszłych użytkowników odnośnie obsługi 
wszelkich technicznych urządzeń oczyszczalni ścieków. Jeżeli przeszkolenie nie nastąpi do dnia 
spisania protokołu odbioru, Wykonawca zapewni obsługę urządzeń technicznych do chwili 
przeszkolenia odpowiedniego personelu.  
24) Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty, wydatki, koszty przez okres szkolenia 
pracowników i przez okres rozruchu.  
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3.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy 
oraz zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia  mienia własnego jak  i mienia podwykonawców  
znajdującego się na terenie budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami warunki bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  
4. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z 
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania.   
5.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,  
2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, 
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z personelu 
Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater mieszkalnych w 
budowlach, będących częścią Robót.  
3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich składowania, 
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, oraz składowania i 
bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia robót urządzeń 
pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych urządzeń 
prowizorycznych,  
4) dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz,  
5) do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 
budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a  także wywóz 
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz  Ustawy z  
dnia  13 września 1996  o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach,  
6) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  w terminie 
odbioru robót.  
6.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za:  
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób 
trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,  
2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów sprzętu i 
innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas  realizacji Przedmiotu Umowy, 
3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji  i rękojmi. 
4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo 
niebezpiecznych,  
5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 
wskutek prowadzenia robót,  
6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 
nieupoważnionych.  
7. Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszelkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru 
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są niezbędne do 
wykonywania czynności objętych niniejszą Umową. W tym celu winien on zapewnić i użyć wszelkich 
niezbędnych urządzeń budowlanych, robót tymczasowych, środków transportu, materiałów oraz 
wszelkich czynników niezbędnych do dostarczenia  i dystrybucji dostaw do różnych punktów Robót. 
W przypadku korzystania przez Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa, 
oświetlenia czy energii elektrycznej,  winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 
przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz 
uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wszelkie powyższe koszty uważa się za wliczone w ceny 
jednostkowe   i ceny ujęte w wycenionym przedmiocie Robót. 
 

§ 6.  Kierowanie projektowaniem i robotami 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz 
budowlanymi w tym robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowiązującego prawa.   
2.  Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania pracami projektowymi oraz budowlanymi 
personel wskazany przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić dokumenty, potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 8 
ust. 1 Umowy wymaganych uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych 
izb zawodowych, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niedopełnienie tego 
obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  
3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga uprzedniego pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 
później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami projektowym oraz 
budową/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z 
braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.   
5.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być 
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.   
6. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi oraz robotami innych osób niż osoba wskazane 
w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zamawiającego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby 
stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
 

§ 7. Inspektorzy 

  
1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego, następujące osoby:  
____________________________  
1)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – P. 
____________________________  
2)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej – P. 
____________________________  
3)  jako Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – P. ____________________________  
2. Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.  
3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  
  

§ 8. Personel 

  
1.  Wykonawca do pełnienia funkcji specjalistów ustanawia następujące osoby:  
1) jako Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej P_____________________  
2) jako Projektant branży instalacyjnej w zakresie instalacji -  P _____________________  
3) jako Projektant branży elektrycznej – P. ___________________  
4) jako Projektant branży drogowej – P.  _____________________  
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5) jako Kierownika budowy – P.  _____________________  
6) jako Specjalista technolog- P. _____________________  
2.   Osoby wskazane w ust. 1 są osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy .  
3.  Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane.  
 

§ 9.  Terminy 

  
1. Termin wykonania niniejszej umowy wynosi: od dnia zawarcia niniejszej umowy, jednak nie dłużej 
niż do dnia 30.06.2018r., w tym :   

 a) Etap I (faza „zaprojektuj”) - wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę (w tym: wykonania koncepcji i uzyskanie akceptacji 
Zamawiającego,  zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej wraz z 
zestawieniem cen jednostkowych - obejmującym szczegółowe zestawienie cen jednostkowych  
wszystkich elementów (dostaw usług, robót, materiałów) składających się na każdą z faz we 
wszystkich etapach wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z aktualizacją 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do odpowiedniej instytucji celem uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie 
pozwolenia na budowę) 

  
 b) Etap II (faza „wybuduj”) - wykonanie robót budowlanych w zakresie konstrukcyjno-

budowlanym  
 c) Etap III  - uruchomienie i rozruch instalacji (uzyskanie efektu ekologicznego) 

d) Etap IV  -uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 
  
2. Wykonawca przystąpi do świadczenia usług projektowania w terminie 3 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy po przekazaniu niezbędnych do rozpoczęcia realizacji umowy dokumentów tj. 
uzgodnień i decyzji będących w posiadaniu Zamawiającego.  
3. W terminie 14 dni po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do 
wykonania robót budowlanych.  
4. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, nastąpi w terminie do 7 dni od daty przyjęcia 
przez Zamawiającego dokumentacji technicznej oraz projektowej bez zastrzeżeń wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (potwierdzone protokołem odbioru dokumentacji).   
5. Termin realizacji umowy uznaję się za dotrzymany, o ile Wykonawca robót przeprowadzi rozruch 
technologiczny oczyszczalni i szkolenia pracowników oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu  
w ramach umowy. 
 

§10. Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy w łącznej 
wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… podatek % VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………….……..,  w 
tym: 
 za opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… 
podatek % VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..,  
za wykonanie robót budowlanych w wysokości: wartość netto: ……………… zł, ………… podatek % 
VAT…………. zł, wartość brutto……………… zł, słownie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……..  
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2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją niniejszej umowy, w szczególności: koszty wykonania dokumentacji 
projektowej, robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania 
pracowników dla wypełnienia niniejszej umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy materiałów i urządzeń, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu 
budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich 
składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy, dokumentacji 
powykonawczej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów, koszt 
wykonania i zamontowania na terenie budowy tablic informacyjnych, opłaty za wodę i energię oraz 
innych nie wymienionych kosztów i opłat, a związanych z realizacją postanowień zawartych w 
dokumentacjach dotyczących przedmiotu umowy.   
3. Ryczałtowe wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy i wszystkie czynności 
niezbędne i konieczne dla właściwej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy w tym usunięcia wad. 
Ewentualne zmiany, które będą wynikały z zakresu robót na podstawie dokumentacji projektowej nie 
będą miały wpływu na wysokość ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  
4. W sytuacji zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawnych wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu 
ulegnie zmianie (bez konieczności zmiany niniejszej umowy) w sposób odpowiedni – tak, aby 
odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego niniejszą umową.   
5. Rozliczenia finansowe za wykonane roboty będą się odbywały w następujący sposób:   
1) Zamawiający będzie realizował płatności maksymalnie siedmioma fakturami częściowymi do 
wysokości 90 % wynagrodzenia umownego brutto.   

a) Pierwsza  faktura częściowa zostanie wystawiona i zapłacona po opracowaniu projektu 
budowlanego i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę;   

b) Pozostałe  faktury częściowe dotyczące robót budowlanych będą wystawiane przez 
Wykonawcę w zależności od stopnia zaawansowania robót, nie częściej niż jeden raz w miesiącu w 
oparciu o harmonogram rzeczowo – finansowy opracowany przez Wykonawcę na potrzeby bieżących 
rozliczeń i zatwierdzony przez  Zamawiającego oraz protokoły odbioru częściowego z wynikiem 
pozytywnym.   

c) Płatność za faktury, o których mowa w pkt.1 lit. b) nastąpi w 2018 r.   
2) Ostatnia płatność, pozostałe 10 % wynagrodzenia umownego brutto, będzie płatna po podpisaniu 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonanych robót, podpisanego przez strony.  
6.  Podstawę do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić:   
1) odbiór częściowy robót potwierdzony protokołem odbioru częściowego robót i podpisany przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy.   
2) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, 
dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości.   
3) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót 
dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z 
określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego 
podwykonawcę i ich wartości.   
7.  Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:   
1) odbiór końcowy robót potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót i podpisany przez 
inspektora nadzoru i kierownika budowy,   
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2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw 
lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości,   
3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane 
przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót 
dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem 
zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości,   
8.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie 
polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.   
9.     Podstawą zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będą  doręczone Zamawiającemu wraz z 
fakturą pisemne oświadczenia Podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) o 
uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub ich dalszych 
podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących jego Podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Oświadczenia 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim, aktualne na 
dzień wystawienia przez Wykonawcę faktury, będą składane zgodnie z odpowiednio zmodyfikowaną, 
uprzednio zatwierdzoną przez Zamawiającego, treścią wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 
1 do niniejszej Umowy.  
10. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w   
opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę   
dokumentów, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.   
11. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.   
12.  Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego wszelkie uzyskane decyzje 
administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie 
Zamawiającego wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na 
dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. W 
przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu Wykonawcę obciążać będą wszelkie koszty z tym związane, w tym naliczone 
względem Zamawiającego odsetki lub kary.  
  

§ 11.  Odbiory robót 

  
I. W odniesieniu do obiektu oczyszczalni ustala się następujące zasady odbiorów:  
1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy, 
odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) 
dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym.  
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektorów nadzoru. 
Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa w zdaniu poprzednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora 
nadzoru nie później niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach 
odbioru ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru 
zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory 
niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  
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Warunkiem podpisania protokołu odbioru częściowego robot jest łączne spełnienie przez 
Wykonawcę następujących przesłanek:  
a) Wykonawca wykonał bezusterkowo określony w Umowie zakres objęty odbiorem częściowym 
robót.   
b) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu stosowne protokoły prób szczelności, protokoły rozruchu 
pompowni, protokoły pomiarów elektrycznych itd.   
c) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu sporządzone przez uprawnionego geodetę geodezyjne 
szkice powykonawcze będące  podstawą sporządzenia obmiaru robót.  
Zamawiający wyznaczy termin i dokona komisyjnego odbioru częściowego przedmiotu umowy w 
ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności 
dokumentacji odbiorowej.  
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i montażowych obiektu 
oczyszczalni oraz o osiągnięciu gotowości do odbioru tej części robót nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w 
ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.  
4. Po dokonaniu odbioru robót budowlano – montażowych Wykonawca przystąpi do prób 
końcowych. Próby końcowe uważa się za zakończone w momencie uzyskania przez obiekt 
oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno – prawnym. Próby końcowe 
będą przeprowadzone pod kierownictwem personelu Wykonawcy , który pokryje koszty 
wymaganych badań, analiz, energii, smarów, paliw oraz części niezbędnych dla przeprowadzenia 
prób końcowych i ustalenia osiągnięcia przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów 
przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym.   
5. Po osiągnięciu przez obiekt oczyszczalni ścieków parametrów określonych w pozwoleniu wodno 
prawnym w ciągu 7 dni Zamawiający dokona odbioru obiektu oczyszczalni.   
6. Jeżeli w toku czynności odbioru obiektu oczyszczalni zostaną stwierdzone wady, przez które 
rozumie się w szczególności nieosiągnięcie parametrów określonych w pozwoleniu wodno – 
prawnym, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:   
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru 
do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia ,  
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie, - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z 
tytułu opóźnienia .  
7. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.   
8. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 
będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  1) oryginał dziennika budowy; 2) 
oświadczenie kierownika budowy: 3) protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym 
świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie;  
9.   Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze obiektu oczyszczalni 
lub odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.   
 
II. W odniesieniu do dostaw ustala się następujące zasady odbiorów:  
1. Każdorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej 
Umowy nastąpi według zasad określonych poniżej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy związane z jego 
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odbiorem zostanie przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym w 
szczególności może ono polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzętu 
znajdującego się na jego wyposażeniu, jak również sprawdzenie prawidłowości oraz kompletności 
dokumentacji związanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie 
z możliwymi do zastosowania normami technicznymi.   
2. Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbędzie się w 
dniu dostawy.   
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie o osobach umocowanych w jego imieniu do 
przeprowadzenia testów, w przypadku gdy będą to inne osoby niż wskazane w § 7 niniejszej Umowy.  
4. Zasady przeprowadzenia testów przedmiotu dostawy podczas jego końcowego odbioru, określa się 
następująco:   
1) Test powinien potwierdzić zgodność przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ i będzie 
przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1 powyżej. 
Protokół Odbioru, zostanie sporządzony i podpisany przez odpowiednio upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego z jednej strony, oraz odpowiednio upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy z drugiej strony.   
2) Opisany powyżej protokół będzie zawierał w szczególności:  
(i)  wskazanie zbadanych elementów dostawy;  
(ii) zgodność dostawy z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ,  
(iii) potwierdzenie możliwości bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu dostawy  
(iv) potwierdzenie sprawnego działania przedmiotu dostawy  
(v) oświadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie  stwierdzonych wad 
fizycznych .  
3) Zostaną podpisane trzy oryginalne protokoły odbioru dostawy - dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. Podpisanie takiego protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela 
Wykonawcy uważane będzie za dostarczenie przedmiotu dostawy.  
4) W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wykaże 
jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzęt wchodzący w skład zestawu zostaną wymienione 
przez Wykonawcę zgodnie z obowiązkami wynikającymi z gwarancji.  
5. Jeśli w wyniku testów przedmiot dostawy okaże się niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ, 
Zamawiający może nie wyrazić zgody na jego odbiór, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny 
przedmiot dostawy, bądź też dokona wszelkich niezbędnych, a dopuszczalnych technologicznie 
zmian, by spełnić wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez 
Zamawiającego.  
6. W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegający sprawdzeniu w celu oceny 
stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady, Zamawiający może wyznaczyć 
Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez 
Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów.  
7. Żadne z powyższych postanowień nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku udzielenia gwarancji jakości 
dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub pełnienia innych obowiązków wynikających z Umowy.  
8.  Korzyści i ciężary związane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez 
Zamawiającego całości Przedmiotu  Umowy co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony 
protokołu odbioru końcowego dostaw.  
 
III.  W odniesieniu do końcowego odbioru przedmiotu zamówienia ustala się:  
1. Zakończenie wszystkich wymaganych robót oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wszystkich wymaganych prób i sprawdzeń przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza wpisem 
o dziennika budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektorów 
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nadzoru inwestorskiego, oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego robót z dniem wpisu 
do dziennika budowy.   
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu gotowości 
do odbioru nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. Zamawiający dokona 
odbioru końcowego przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do 
odbioru.  
3.  W czynnościach odbioru robót (odbiór częściowy i odbiór końcowy) uczestniczyć będą 
przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, w tym kierownicy robót oraz inspektorzy nadzoru 
inwestorskiego, a w zależności od potrzeb także osoby pełniące nadzór autorski nad inwestycją.  
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić odbioru 
do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia,  
2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej 
obniżyć wynagrodzenie,  
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru robót zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi 
zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz o 
gotowości odbioru robót zawierających wady. Zamawiający wyznaczy datę odbioru po usunięciu wad 
do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Postanowienia 
dotyczące odbioru stosuje się odpowiednio.  
6. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi  oraz odbioru przed 
upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  
7. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 
jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 
będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  
1) oryginał dziennika budowy;  
2) protokoły odbiorów robót, o których mowa w ust. I i II,  
3)  dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach ze 
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej,  
4) pisemne oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z 
projektem budowlanym, prawomocnym pozwoleniem na budowę, wszelkimi przepisami prawa 
obowiązującymi w tym zakresie,  
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej i   elektronicznej,  
6) atesty na wbudowane materiały i urządzenia,  
7) aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń do odbioru,  
8)  dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone urządzenia 
i wbudowane materiały, wystawionego z datą odbioru końcowego i przekazanego Zamawiającemu w 
trakcie tego odbioru,  
  

§12. Warunki realizacji prac przez podwykonawców 

 
1. Strony ustalają, że zgodnie z treścią złożonej oferty, części zamówienia obejmujące: prace 
………………………….., Wykonawca będzie realizował za pomocą Podwykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać każdorazowo uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego na 
zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty budowlane.  
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2.  Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej 
zmiany.  
3.  Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.   
4.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie 
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo 
lub projekt jej zmian.   
5.  Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany.   
6.  Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 10 
ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.   
7.  Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3, powyżej postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do:   
1)  uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą 
umowy o roboty budowlane,   
2)  przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,   
3)  przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,   
4)  ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,   
5)  powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane 
zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 
dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,   
6)  zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej 
lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą 
Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.   
8.  Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia 
informujące podwykonawcę, że:   
1)  jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie 
zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo 
lub projekt jej zmian,   
2)  jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmiany, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmiany.   
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9.  Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 powyżej postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowienia, o 
których mowa w ust. 7 i 8 powyżej stosowane odpowiednio.   
10.  Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej 
zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego 
podwykonawcę.   
11.  Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony 
wprowadzą do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny 
wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez 
podwykonawców.   
  

§ 13. Gwarancja jakości 

  
1.  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na 
okres ………… miesięcy, zgodnie ze złożoną ofertą. Gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane, 
instalacje sieci wewnętrznych, urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków oraz dostarczone w ramach 
dostaw maszyny i urządzenia.   
2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przesz Zamawiającego najpóźniej w 
terminie odbioru końcowego Przedmiotu  Umowy. Dokument gwarancyjny powinien odpowiadać 
minimalnym wymogom określonym w:  
a)  wzorze karty gwarancji jakości dla wykonanych robót budowlanych (załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy)  
b)  wzorze karty gwarancji jakości na sprzęt i części zamienne (załącznik nr 2 do niniejszej umowy)  
3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:  
1)  w dniu dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy;   
2)  w przypadku gdy w trakcie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostaną wady - w 
dniu potwierdzenia usunięcia wad,  
2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,  
3)  dla dostarczonych maszyn i urządzeń wraz z dniem dostawy potwierdzonym w protokole odbioru 
dostawy:  
4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
5.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wad 
przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty stanowiącej  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.  
6.  Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest nowy i nie używany. 
Wykonawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach dostaw jest pozbawiony ujawnionych wad 
w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych i materiałowych.  
7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne 
przedmiotu dostaw znane mu do momentu wydania przedmiotu dostawy Zamawiającemu.   
8. Przez wadę fizyczną rozumie się wszelkie niezgodności przedmiotu dostawy z opisem przedmiotu 
dostawy w SIWZ.  
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu 
Dostaw, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich do przedmiotu Dostawy.   
10. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Dostawy dostarczony w ramach Umowy 
jest wolny od wad fizycznych w rozumieniu ust 8 powyżej, Zamawiający może wykonywać 
uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu Dostawy.  
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11. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości Przedmiotu Dostawy 
wystawiony przez siebie lub osobę trzecią pisemnie wskazaną Zamawiającemu, w szczególności 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia Zamawiającego do realizacji roszczeń wynikających z 
udzielonej gwarancji jakości jest protokół przekazania przedmiotu dostawy.    
10. Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 
obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie Dostawy w chwili dokonania 
jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za 
które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się 
w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.  
12. Gwarant po zgłoszeniu wady niezwłocznie usunie usterkę lub usterki na własny koszt.  
13. Do uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie jest wymagane dokonywanie przeglądów 
technicznych w autoryzowanych serwisach.   
14. Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do czynności usunięcia zgłoszonej usterki lub 
zgłoszonych usterek, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia wystosowanego przez 
Zamawiającego. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej usterki lub zgłoszonych usterek w 
terminie 21 dni od przystąpienia do naprawy przedmiotu Dostawy względnie dostarczenia 
Zamawiającemu zamiennego sprzętu o tych samych co przedmiot Dostawy parametrach 
technicznych.   
 
 
 

§ 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

  
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 10  ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę __ PLN (słownie złotych: 
_______________________).  
2. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej kwotę 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie _________________________ .  
Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od czynności 
zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej:  
1)   70% tj. w wysokości ………….. zł nastąpi w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wystawienia (bez uwag) protokołu odbioru 
końcowego dla całości Robót. (w tym potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym),  
2) pozostałe 30% tj. w wysokości ……….. zł zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi zwrócone zostanie nie później, niż w 15  dni po upływie okresu rękojmi, gwarancji o 
ile okresy te będą się wzajemnie pokrywać. W przypadku rozbieżności tych terminów zabezpieczenie 
zostanie zwrócone, nie później niż 15  dni po upływie okresu rękojmi.  
4.   Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy.   
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o  
której mowa w ust. 3 pkt 2) powyżej, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru przed upływem okresu rękojmi, gwarancji wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad.  
 

§ 15. Ubezpieczenie 
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1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i ryzyko odpowiednich umów 
ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, 
oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową:  
1) Umowa Ubezpieczenia OC kontraktowego dla celów realizacji niniejszego zamówienia na kwotę 
równą wartości realizowanego Kontraktu. Ubezpieczenie kontraktowe powinno obejmować 
ubezpieczenie obiektu w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim własnym mieniem 
znajdującym się na placu budowy, a w szczególności:  roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy, 
materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane oraz 
maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz 
obiekty stanowiące zaplecze budowy. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie 
szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu, w 
wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, 
katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztów, drzew i 
innych obiektów na ubezpieczone mienie.   
  
2) Umowa Ubezpieczenia OC deliktowego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji 
Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 
wartość brutto Umowy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się, iż zawarta umowa ubezpieczenia nie 
będzie zawierała żadnych postanowień ograniczających wysokość wypłaconego przez ubezpieczyciela 
odszkodowania.   
2. Ubezpieczeniem należy objąć również Podwykonawców oraz personel Zamawiającego.  
3. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej wskazane w ust. 1. 
Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności 
zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  
4.  Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały 
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru 
jej przedmiotu.   
5.  W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej, niż termin zakończenia robót, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy 
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
6.  Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat 
(-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu 
(-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez 
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
7.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.   
8.  Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu 
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.   
 

§ 16 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie  w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1  
Umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 
Umowy za każdy dzień opóźnienia,   
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2) za opóźnienie  w wykonaniu Umowy w stosunku do terminów określonych w § 9 ust. 1 pkt. a lub b  
Umowy – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 
lit.a) Umowy za każdy dzień opóźnienia;  
3) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji - w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 
1 Umowy, za każdy dzień opóźnienie,   
4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub odstąpienia przez Wykonawcę  z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy,   
5) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 Umowy dla 
części Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę 
świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił,   
6) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 
odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku 
zapłaty lub nieterminowej zapłaty,   
7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,   
8) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 
nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,   
9) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku 
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,   
10) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co 
najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w Kodeksie Pracy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 
czynności przy realizacji zamówienia.   
11) za niedoręczenie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnych oświadczeń podwykonawców (w tym 
również dalszych podwykonawców) o uiszczeniu, odpowiednio przez Wykonawcę lub jego 
podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców, wszelkich wymagalnych wierzytelności  
przysługujących jego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, powstałych w związku z 
realizacją Przedmiotu Umowy lub nieprzedłożenia oświadczenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, o których mowa w zdaniu poprzednim na wzorze oświadczenia stanowiącego 
Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek niedoręczenia 
oświadczenia lub niedoręczenia oświadczenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 
Umowy  
12) za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy, trwającego 
pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia określonych czynności lub zaniechania 
naruszeń, w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego– w wysokości 0,02 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia po 
bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego.  
2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.   
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§ 17 Odstąpienie od umowy 

  
1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w części lub całości w następujących sytuacjach:   
a) w przepadku gdy Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki, w ten sposób, iż łączna wysokość 
kar umownych naliczonych zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 – 3, 6 - 12Umowy, przekracza 10 % 
wynagrodzenia(wraz z podatkiem VAT), określonego w § 10 ust. 1 umowy – odstąpienie w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 
powyższej okoliczności,  
b) w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy – odstąpienie w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności.  
c) w przypadku gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu w realizacji Umowy w stosunku do 
terminów, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy o co najmniej 2 tygodnie – odstąpienie w takim 
przypadku może nastąpić w terminie 14  dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o 
powyższej okoliczności;  
d) w przypadku gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację Przedmiotu 
Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić 
w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności;  
e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całości majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od daty 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności;  
f) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób sprzeczny z Umową i pomimo wezwania 
Zamawiającego do podjęcia określonych działań lub zaniechania naruszeń dalej realizuje Przedmiot 
Umowy w sposób sprzeczny z Umową – odstąpienie w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 
dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności;  
2.  Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, o którym mowa 
w art. 145 ust. 1 pzp, tj. razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:  
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace z zakresie obustronnie uzgodnionym na własny koszt;  
b) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy swoje 
urządzenia i rzeczy. Jeżeli wykonawca nie dokona usunięcia w powyższym terminie to Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.   
5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w części, Wykonawcy należne będzie 
wynagrodzenie za zakres Umowy należycie wykonany przez Wykonawcę, zatwierdzony przez 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru do dnia odstąpienia.  
 

§ 18 Prawa autorskie 

  
1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca bez odrębnego oświadczenia, przenosi w ramach 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, na Zamawiającego majątkowe prawa 
autorskie do wytworzonych w trakcie realizacji Umowy utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym dokumentacji projektowej, 
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dokumentacji powykonawczej, wszelkich opracowań i innych dokumentów sporządzonych lub 
dostarczonych przez Wykonawcę  (dalej: Utwór) z chwilą ich przyjęcia przez Zamawiającego.   
2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje bez ograniczenia, co do terytorium, 
czasu, ilości egzemplarzy, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy  polach eksploatacji, w 
szczególności:  
a) w zakresie używania utworu  
b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  
c) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. c) - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym.  
3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 
ust. 1 Umowy prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów 
wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy a także zobowiązuje się do niewykonywania 
autorskich praw osobistych do Utworów wytworzonych w toku realizacji niniejszej umowy bez 
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym na piśmie  
4. Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone materiały stanowiące przedmiot umowy, 
jedynie dla celów własnej dokumentacji.   
5. Wraz z oddaniem utworu Wykonawca wyraża zgodę na jego publiczne wykorzystanie.   
6. Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiającego,  wszelkich 
zmian w utworach, o których mowa w ust. 1 powyżej.  
7. Udzielone na mocy niniejszej umowy uprawnienie do dokonywania zmian oraz modyfikacji w 
utworze pozostaje bez jakichkolwiek ograniczeń.  
8. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje swym zakresem upoważnienie 
Zamawiającego do udzielania zgody innym podmiotom do modyfikacji utworów, o których mowa w 
ust. 1 powyżej, w zakresie w jakim jest do tego uprawniony Zamawiający. Nadto wyżej wskazane 
uprawnienie obejmuje zgodę Wykonawcy na korzystanie oraz na rozporządzanie opracowaniami 
utworu.  
9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia niniejszej Umowy w 
zakresie dotyczącym praw autorskich, w tym praw zależnych, powinny być zawsze interpretowane w 
sposób pozwalający przyjąć, że Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez odrębnego 
wynagrodzenia pełnię praw autorskich, praw zależnych, upoważnień oraz zgód, jak również 
upoważnień do udzielania dalszych upoważnień podmiotom trzecim oraz zgód na wyrażanie dalszych 
zgód podmiotom trzecim.  
10. Wykonawca oświadcza, iż upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, nie zostanie przez 
niego cofnięte.   
11. Strony ustalają, iż wszelkie oświadczenia wykonawcy niezgodne z zapisem ust. 9 powyżej 
pozostawać będą nieważne.  
12.  W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez jakąkolwiek osobę trzecią  z 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw autorskich przysługujących tej osobie  w stosunku do 
opracowań, projektów i innych dokumentów sporządzonych lub dostarczonych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 
świadczeń z tego tytułu, jak i pokryć wszelkie związane w tym koszty obciążające Zamawiającego, w 
tym koszty postępowania sądowego.  
13. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez jakiekolwiek osoby trzecie roszczeń 
wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do 



 

21 

 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z 
udziału w sprawie.  
14. Wykonawca zobowiązany jest z chwilą przekazania utworu do posiadania względem niego praw 
w takim zakresie aby mógł prawidłowo wykonać niniejszą umowę. Niedochowanie powyższego 
obowiązku powoduje odpowiedzialność Wykonawcy.  
  

§ 19 Zmiana Umowy 

 
Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
zakresie : 
1.  Przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 
zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia 
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, 
konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 
lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (powódź, huragan, katastrofa 
budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
zalanie, uderzenie pojazdu)uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności 
z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów 
deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 
dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres 
występowania tych opadów,  

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
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h) wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy Pzp. 
 

2. Zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 
36a ust. 1 PrBud, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

3.   Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia i/lub terminu w przypadku 
wystąpienia robót dodatkowych. 

3.1 Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w 
protokole konieczności. 
3.2. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy 
zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia 
do ich wykonania. 
3.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do 
umowy. 

4. Zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca  wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
dotychczasowy podwykonawca. 
Powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie realizacji umowy. 
 
5. Zmiany przepisów prawa  istotnych dla  postanowień  zawartej umowy, 
6. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot 
budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, 
7. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany 
obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno–budowlanych, konieczność opracowania 
ekspertyz, opinii archeologicznych. 
8. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – cena oferty netto nie może być wyższe niż  
zadeklarowana  w formularzu ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w 
okresie  obowiązywania umowy. 
9. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - cena oferty netto nie może być wyższe niż  
zadeklarowana  w formularzu ofertowym.  Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z 
odpowiednim zastosowaniem   zmniejszonej stawki podatku VAT. 
10. Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
zamawiającego. 
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a/ Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących 
przypadkach: 
• śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, 
• nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, 
• jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy (np. rezygnacja). 
b/ Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on 
swoich obowiązków wynikających z umowy. 
c/ W przypadku zmiany specjalisty – nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego 
specjalisty.  
d/ Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
11. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  
12. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na 
podstawie pkt 1. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, 
technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na 
podstawie pkt 2. lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 4. lub zmiany Umowy na innej 
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  
13. Wniosek, o którym mowa w pkt 12. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 5  dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   
14. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 12., 
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w 
oparciu o zasady określone w pkt 27, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, 
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  
15. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego.   
16. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w pkt 
15 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej 
żądanie zmiany.   
17. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 15 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jej kopii.  
18. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 12 wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 
uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.  
19. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 
zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
20.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierowników robót, Projektantów, kierowników 
budowy  na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) 
oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp. i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia 
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takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na te stanowiska, z których jednoznacznie 
musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału w postępowaniu jakie były określone w SIWZ.  
Warunkiem dokonania zmiany, będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą 
zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności 
stanowiących podstawę do dokonania takiej zmiany.  
21. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy gdy nastąpiła zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod 
warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego. Warunkiem dokonania zmiany, 
będzie złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony 
stosownego protokołu wraz z opisem okoliczności stanowiących podstawę do dokonania takiej 
zmiany.  
22. Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż 
wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuścił zmianę Harmonogramu prac 
w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót.  
23. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  
24. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.   
25. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,.  
26. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: a) 
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych,  c) 
danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.  
27. Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji Umowy, a  nie 
ujęte w Kosztorysie ofertowym.  
1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa powyżej zostanie 
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:   
a) jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie 
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego,  
b) jeżeli nie można wycenić robót,. z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca 
powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej 
tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 
w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w 
którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja 
jest sporządzana.  
2) Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez podpisanie Aneksu.   
  

§20. Postanowienia Końcowe 

  
1.  Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu 
cywilnego.  
3.  Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.  
4.  Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.   
 
 

ZAMAWIAJĄCY             WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1  
 WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI DLA WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urządzenia będące przedmiotem zamówienia 
wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od 
uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu 
służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.  
 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy wszelkie wchodzące w jego skład:  
1) obiekty  
2) urządzenia  
3) roboty ziemne  
4) wszelkie inne wykonane roboty, w szczególności renowacje ciągów komunikacyjnych  
  
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:  
  
1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia (wykrycia).   
2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54 
godziny. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z 
ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny.  
3) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza 
termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze  od chwili otrzymania 
zawiadomienia o ich wystąpieniu.   
6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa – niezgodnego z projektem, 
zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z Zamawiającym albo ukrytej 
wady materiałowej.  
7)  Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu 
uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania 
użytkownika,  niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub 
niezgodnej z instrukcją c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych 
przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w 
szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, 
wpływy chemiczne),  e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, 
przekroczenie podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych 
materiałów eksploatacyjnych.  
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4.  W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.  
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Załącznik nr 2  WZÓR KARTY GWARANCJI JAKOŚCI NA SPRZĘT I CZĘSCI ZAMIENNE  
  
1. Wymagany okres gwarancji na sprzęt i części zamienne wchodzące w skład przedmiotu 
zamówienia wynosi ………. miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót, a na 
wykonane instalacje sieci wewnętrznych oraz urządzenia obiektu oczyszczalni ścieków wynosi ………. 
miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego całości robót. Niezależnie od uprawnień 
przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.   
2. Wykonawca gwarantuje dostawę najnowszego modelu nowych, nie używanych Urządzeń i części 
zamiennych i włączenie wszystkich najnowocześniejszych ulepszeń do projektu i materiałów.   
3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone urządzenia i materiały są wolne od wad 
wynikających z projektowania, materiałów czy jakości wykonania. 
 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie maszyny i urządzenia będą fabrycznie nowe, spełniające 
polskie normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
5.  Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 
warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne:  
  
1) W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest 
zawiadomić pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia 
(wykrycia).   
2) Maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wyniesie 54 
godziny. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu obiektu lub niebezpieczeństwu związanemu z 
ochroną środowiska wymagany czas reakcji na rozpoczęcie usuwania awarii – 24 godziny.  
3) Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiający wyznacza 
pożądany termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady bezpłatnie w możliwie najkrótszym 
czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
4) Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  
5) Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgłoszonych w okresie 
gwarancji, w racjonalnym terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili otrzymania 
zawiadomienia o ich wystąpieniu.   
6) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa – 
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej bądź nieprzestrzegania warunków Umowy z 
Zamawiającym albo ukrytej wady materiałowej.  
7) Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy dostarczonego 
sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosić 
będzie koszty takich zobowiązań.  
8) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, które nie mogą 
być sprzeczne z  programem eksploatacji i nie mogą skutkować utratą gwarancji.  
9) Gwarancja dla dostarczonego sprzętu i części zamiennych nie obejmuje roszczeń z tytułu 
uszkodzeń i wad wynikłych na skutek:  
a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania użytkownika,  niewłaściwego 
przechowywania lub konserwacji,  
b) obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją  
c) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub 
inne nieupoważnione osoby,  
d) uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, 
zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),   
e) uszkodzenie związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczenie podanych wartości 
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.  
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6. W przypadku kiedy awaria, o której mowa w pkt 1 nie nastąpiła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, koszty jej usunięcia pokryje Zamawiający.  
7. Wykonawca zapewnia dostawę części zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat 
od daty rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni.  
8. Instalacja oczyszczalni powinna zapewnić oczyszczanie  minimum 500 m3/ dobę Spełnienie tego 
warunku zostanie potwierdzone danymi z systemu pomiarowego ilości oczyszczanych ścieków w 
trakcie rozruchu.   


