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UMOWA NR DRu/ 5 /2017. 
 

zawarta w dniu ..................... w Szczecinie pomiędzy 
 
FOSFAN S. A. , ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, NIP 851-030-74-57, Regon 000041944, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział 
XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000038112. Kapitał zakładowy 11 116 960 zł, wpłacony w całości, 
reprezentowana przez: 
 

1. dr  Jacka Ciubaka – Prezesa Zarządu. 
2. Jacka Hermanowicza – Członka Zarządu. 

 
zwana w dalszej części umowy Zamawiającym  

 
a 
  
 
zwanego w dalszej części umowy Wykonawcą 
 
o następującej treści: 

 
 

§ 1 
Przedmiot umowy. 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z projektem budowlanym i 

wykonawczym, wszelkimi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami Ustawy Prawo 
Budowlane, polskimi normami oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, obiektu „Magazyn 
materiałów sypkich na terenie Fosfan S. A.” wraz z infrastrukturą załadunkowo rozładunkową, 
uruchomieniem instalacji, zagospodarowaniem terenu wokół magazynu oraz uzyskaniem przez 
Wykonawcę prawomocnej, ostatecznej decyzji na użytkowanie. 

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia, środki, maszyny i urządzenia a 
także kadrę odpowiednio wykwalifikowanych osób do realizacji  inwestycji. 

3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu, jakości i standardów wykonania robót, nie dające się 
rozstrzygnąć w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, rozstrzygane będą w oparciu o 
wymienione poniżej dokumenty według następującej kolejności: 

a. Umowa wraz z załącznikami, 
b. Projekt budowlany potwierdzony decyzją o pozwoleniu na budowę, który z chwilą wykonania 

stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy, 
c. Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji 

stalowych, prac budowlanych i instalatorskich. 
4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie rozwiązania technologiczno-budowlane i materiały, jakie 

zostaną zastosowane do wykonania Obiektu będą wysokiej i odpowiedniej jakości, a nadto 
odpowiednie do rodzaju Obiektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy i zapewnią jego 
prawidłowe wykonanie i możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

    
§ 2 

Terminy realizacji  
 

1. Terminy wykonania prac określonych,  strony ustalają w następujący sposób: 
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a. przekazanie placu budowy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu 1.09.2017 
b. zakończenie robót będących przedmiotem Umowy nastąpi w dniu 31.07.2018. 

2. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych robót określi harmonogram rzeczowo-finansowy, który 
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty podpisania Umowy. 
Harmonogram rzeczowo-finansowy, jeżeli wystąpią istotne odstępstwa, będzie uaktualniany przez 
Wykonawcę w okresach, co najmniej dwumiesięcznych, w terminie do końca danego okresu 
dwumiesięcznego. Bieżąca aktualizacja harmonogramu nie może wpływać na zmianę terminów 
realizacji inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy i nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Zmiana terminów umownych określonych § 2 ust. 1 może nastąpić w przypadku gdy temperatura 
powietrza mierzona o godzinie 8:00 na budowie wyniesie – 5 (minus pięć) stopni Celsjusza i mniej, z 
tym zastrzeżeniem, iż wystąpienie powyższej temperatury może mieć wpływ na terminy określone w § 2 
ust 1 jedynie w przypadku utrzymywania się wyżej opisanej temperatury przez minimum 1 dzień.  

4. Wystąpienie temperatur określonych w § 2 ust. 3 Wykonawca zgłasza każdorazowo w dzienniku 
budowy z wyszczególnieniem robót, których nie mógł wykonać, informuje Zamawiającego o zmianie 
terminów wykonania prac określonych w § 2 ust. 1. 

5. Brak zachowania procedury opisanej w § 2 ust. 4 powoduje, że Wykonawca ma obowiązek wykonania 
prac w terminach określonych w § 2 ust. 1.  

6. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w § 2 ust. 3 umowy, Strony uzgodnią nowe terminy 
realizacji robót w formie aneksu do Umowy. Terminy umowne wykonania robót ulegną wydłużeniu o 
okres nie dłuższy niż czas wstrzymania robót. 

7. Termin wykonania prac opisanych w § 2 ust. 1 ulega także przedłużeniu w sytuacji, gdy: 
a. w toku wykonywania umowy wystąpiły w danym miesiącu przerwy w dostawie mediów 

trwające łącznie dłużej niż 12 godzin o czas trwania przerw w dostawie mediów; 
b. w toku robót na dachu i innych prac na zewnątrz wystąpiły intensywne opady śniegu o czas 

ich występowania; 
8. Wystąpienie okoliczności opisanych w § 2 ust. 7 musi być każdorazowo zaznaczone w dzienniku 

budowy. Brak odpowiednich wpisów w dzienniku budowy powoduje, że Wykonawca ma obowiązek 
wykonania prac w terminach określonych w § 2 ust. 1. Ponadto w przypadku ziszczenia się okoliczności 
opisanych w ust. 7 Wykonawca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.  

9.  Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów określonych w § 2 ust. 1, jeżeli 
niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencje siły wyższej, do której należą: 

a. wojna, działania wojenne, 
b. rewolucja, powstanie, lub wojna domowa, 
c. bunt, niepokoje lub zamieszki, 
d. jakiekolwiek działanie sił natury, przeciwko któremu nie można było w sposób rozsądny 

oczekiwać, że doświadczony i działający z należytą starannością Wykonawca zastosuje 
środki ostrożności.  

 
§ 3 

Zakres obowi ązków Zamawiaj ącego 
 

Zamawiający zobowiązany jest do: 
1. Udzielania Wykonawcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień związanych ze zleconą inwestycją oraz do 

wszelkiego innego współdziałania w procesie przygotowania oraz wykonania przedmiotu umowy oraz 
udzielania niezbędnych informacji w terminie do 3  dni roboczych liczonych od następnego dnia 
roboczego po dniu zgłoszenia prośby o informację bądź pomoc. Jeśli czas potrzebny Zamawiającemu 
na udzielenie odpowiedzi będzie dłuższy zawiadomi on o tym fakcie Wykonawcę w terminie wskazanym 
do udzielenia odpowiedzi. 

2. Po rozpoczęciu robót uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją zadania z 
tym zastrzeżeniem, że narady odbywać się będą na budowie w każdą/y……., o godz. ……… oraz na 
wezwanie którejkolwiek ze stron, w terminie jednego dnia roboczego od dnia pisemnego wezwania, 

3. Dokonywania odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu w terminie dwóch dni od dnia 
powiadomienia Zamawiającego pocztą elektroniczną oraz wpisem do dziennika budowy o gotowości do 
odbioru bądź konieczności odbioru. 

4. Uczestniczenia w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. 
5.  Powołania Inspektorów Nadzoru Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania placu budowy 

Wykonawcy. 
6. Zapewnienie nadzoru przez  Zamawiającego  w sposób pozwalający Wykonawcy na skorzystanie z 

niego nie później niż w dzień następny od daty dokonania wpisu do dziennika budowy oraz 
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umożliwiającego w nagłych przypadkach powiadomienie telefoniczne lub za pomocą poczty 
elektronicznej, również poza godzinami pracy. 

7. Rozstrzygania sporów pomiędzy Wykonawcą a Wykonawcami robót nieobjętych niniejszą Umową a 
wprowadzonych na zlecenie Zamawiającego. 

8. Wskazanie docelowego miejsca podłączenia zasilania w media (energia elektryczna, woda, kanalizacja 
deszczowa). 

10. Wskazania Wykonawcy miejsca poboru wody i prądu. 
11. Realizacji prac wykonywanych we własnym zakresie lub przez wprowadzonych podwykonawców (np. 
….) w terminach uzgodnionych z Wykonawcą i zgodnie z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-
finansowym tak, aby nie opóźniać prac prowadzonych przez Wykonawcę. 
 

§ 4 
Zakres obowi ązków Wykonawcy 

 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, Umową i wszystkimi  
załącznikami do Umowy oraz harmonogramem finansowo-rzeczowym, z uwzględnieniem przepisów 
ustawy – Prawo Budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi, Polskimi Normami, wiedzą techniczną, 
sztuką budowlaną, wpisami do dziennika budowy wykonanymi przez nadzór Zamawiającego oraz 
wszelkimi uzgodnieniami roboczymi dokonanymi między Zamawiającym i Wykonawcą, w tym w 
szczególności do: 
1. Przejęcia terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1a, oraz wykonania prac przygotowawczych 

na terenie budowy, w tym wykonania: uporządkowania terenu budowy, wykonania robót tymczasowych, 
które są potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych, urządzenia i wyposażenia zaplecza 
budowy, pokrywania kosztów poboru mediów przez cały okres wykonywania robót.  

2. Oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe lub 
tymczasowe oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego, jako miejsca 
pracy, które mogą stanowić część terenu budowy. 

3. Umieszczenia tablic informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Zapewnienia pełnego zabezpieczenia terenu budowy w tym pełnej ochrony osób i mienia, a w 

szczególności opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan BIOZ. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z 

podpisanym porozumieniem „Porozumienie w sprawie BHP oraz zasad ochrony przeciwpożarowej, oraz 
bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu Umowy. W tym zakresie 
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób przy pomocy lub za pośrednictwem których będzie 
wykonywał przedmiot Umowy. 

6.  Wykonawca jest odpowiedzialny na bieżąco za ład, porządek, ochronę środowiska na terenie 
wykonywanych robót (zgodnie z załącznikiem nr ….. „Zasady dotyczące przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska”) oraz za utrzymanie terenu robót w stanie wolnym od wszelkich przeszkód, a po 
zakończeniu wykonania przedmiotu Umowy zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył osoby przy pomocy lub za pośrednictwem których będzie 
realizował przedmiot Umowy od wszelkiego ryzyka, oraz że posiada ubezpieczenie w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej. 

8. Wykonawca wyrówna wszelkie szkody, jakie mogą ponieść osoby trzecie w związku z realizacją robót 
(bez prawa regresu w stosunku do Zamawiającego). 

9. Pracownicy Wykonawcy oraz podwykonawców mają obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych z 
oznaczeniem firmy. 

10. Ubezpieczenia terenu budowy zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji warunków przetargu. 
11. Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami. 
12. Zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanego personelu, materiałów, urządzeń budowy niezbędnych 

do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim wymaga tego, jakość i terminowość prac. 
13. Zapewnienia sprzętu (niezbędnego do realizacji umowy) spełniającego wymagania norm technicznych. 
14. Koordynowania prac wszystkich wykonawców i podwykonawców robót na palcu budowy zatrudnionych 

przez Wykonawcę. 
15. Umożliwienia wstępu na teren budowy Zamawiającemu, inspektorom nadzoru, pracownikom organów 

państwowych celem dokonywania kontroli i udzielania im informacji i pomocy wymaganej przepisami. 
16. Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz do niezwłocznego usuwania i 

utylizacji na swój koszt zbędnych materiałów, odpadków, śmieci, urządzeń prowizorycznych itp. 
zgodnie z przepisami prawa. 

17. Zapewnienia  wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 



 - 4 - 
 
 

technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru i informowania Zamawiającego o 
terminie przeprowadzania tych porób i sprawdzeń, z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych. 

18. Realizowania robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego 
inwestycji z zastrzeżeniem warunków atmosferycznych oraz pisemnych zmian potwierdzonych przez 
obie strony Umowy. 

19. Aktualizowania harmonogramu robót w przypadku opóźnienia lub zmian w terminach prowadzonych 
prac budowlanych, 

20. Usuwania na koszt Wykonawcy w ustalonym terminie ujawnionych wad i usterek przedmiotu Umowy, 
powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

21. Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej. 
22. Przygotowania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne). 
23. Zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub ulegających 

zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.  
24. Zabezpieczenia i chronienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu ich 

odbioru przez Zamawiającego.  
25. Uporządkowania i opuszczenia placu budowy w terminie 7 dni od daty zakończenia prac poprzez 

usunięcie własnych urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. zagospodarowania placu budowy, zaplecza 
technologicznego i innych środków produkcji oraz pozostawienia całego terenu budowy i jego 
otoczenia w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania, co zostanie potwierdzone 
pisemnym protokołem przekazania uporządkowanego terenu.  

26. Zapewnienia na terenie budowy możliwości pracy dla Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
27. Wykonania robót budowlano-montażowych przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń zgodnych z 

dokumentacją projektową. Zmiany w tym zakresie wymagają akceptacji Zamawiającego w formie 
pisemnej. 

28. Pozostawienia przejezdnych dróg przejazdowych tak aby ruch samochodowy na terenie 
Zamawiającego odbywał się bez przeszkód pozwalając na realizacje podstawowej działalności 
Zamawiającego. 

 
 

§ 5 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że za wykonanie prac  opisanych § 1 ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

ryczałtowe wynagrodzenie umowne netto w łącznej wysokości  …. (słownie: …. 00/100) złotych netto. 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie powstaną w toku wykonywania robót objętych Umową. 

Uwzględnia także w szczególności koszty wszystkich elementów organizacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót (w tym pobór mediów), a także koszty materiałów, ich ubezpieczenia i 
transportu, jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania robót, 
koszty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.  

3. Do kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawkami 
obowiązującymi w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
 

§ 6 
Zasady rozlicze ń i fakturowania prac 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie wystawianych przez niego faktur częściowych 

i faktury końcowej.  
2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez obie Strony protokół 

odbioru końcowego, a podstawę do wystawienia faktur częściowych protokół odbioru częściowego 
dotyczący odbioru poszczególnego etapu. 

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 
30 dni od daty doręczenia faktury częściowej wraz z protokołem częściowym odbioru poszczególnych 
prac przez Zamawiającego oraz oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę 
wymagalnych zobowiązań finansowych. Ta sama procedura znajduje zastosowanie w przypadku 
zapłaty należności wynikającej z faktury końcowej.  

4. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada następujący nr NIP 851-
030-74-57. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP ……………….. 
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Uwaga: Ilo ść faktur cz ęściowych wyniknie na etapie wyboru Wykonawcy.  

 
§ 7 

Materiały, urz ądzenia  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić materiały i urządzenia, konieczne do wykonania przedmiotu 

Umowy. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny być odpowiedniej i wysokiej jakości i  posiadać 

znak CE oraz odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonych w art. 10 Ustawy prawo budowlane oraz dokumentacji projektowej. 

3. Dokumenty wymagane przepisami prawa (certyfikaty, atesty, protokoły wykonanych prób i sprawdzeń 
itp.), będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na każde żądanie, a po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy zostaną przekazane Zamawiającemu. 

4. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań związanych z prowadzonymi robotami, w tym jakości 
wbudowanych materiałów lub wykonanych prac, Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te 
badania na własny koszt z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ustępie poprzednim, okaże się, że 
zastosowane materiały bądź wykonane roboty nie są zgodne z przepisami prawa, dokumentacją 
projektową lub postanowieniami umowy - koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 
sytuacji, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z przepisami prawa, 
dokumentacją projektową lub postanowieniami umowy to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  
Zamawiający dokona wówczas na rzecz Wykonawcy zwrotu udokumentowanych przez niego wydatków 
poniesionych w związku z przeprowadzeniem badań. Wszystkie ewentualne koszty dodatkowe muszą 
być pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 
 

§ 8 
Podwykonawcy  

 
1. Wykonawca może zlecić wykonanie prac Podwykonawcom, którzy gwarantują fachowe, wydajne i 

odpowiedzialne wykonanie prac. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez siebie oraz przez swoich 

podwykonawców podczas trwania budowy. 
3. Przed zawarciem umów z Podwykonawcami Wykonawca zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji 

dotyczących Podwykonawców i zakresu powierzanych im do realizacji robót. Brak pisemnych 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu powyższych 
informacji na temat danego Podwykonawcy oznacza zgodę na zawarcie umowy z tym Podwykonawcą. 

4. W przypadku powzięcia informacji o niezapłaceniu przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy, w 
terminie ustalonym w umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia za zrealizowane przez niego roboty 
objęte Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty na rzecz Podwykonawcy niewypłaconego  
wymagalnego wynagrodzenia w terminie 7 dni kalendarzowych. Nie wywiązanie się z takiego wezwania 
lub  nie złożenia w/w terminie przez Wykonawcę uzasadnionych, pisemnych zastrzeżeń, skutkuje 
potrąceniem kwoty odpowiadającej roszczeniom Podwykonawcy, z wynagrodzenia wypłaconego 
Wykonawcy.  

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
Podwykonawców, jak za roboty wykonywane przez samego siebie.  

 
§ 9 

Roboty dodatkowe 
 

1. Jeżeli w czasie realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zmian w 
stosunku do zakresu objętego Umową i Wykonawca wykaże, iż w dniu sporządzenia wymienionych 
dokumentów przy dołożeniu należytej staranności nie mógł przewidzieć, iż wykonanie takich robót 
będzie potrzebne lub konieczne bądź gdy przed przystąpieniem do ich realizacji uzyskał na ich 
odpłatne wykonanie pisemną zgodę Zamawiającego, strony w drodze negocjacji ustalą kwotę 
wynagrodzenia dodatkowego.  

2. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nie będzie się należało Wykonawcy, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich wykonania na własny koszt, gdy Wykonawca konieczność lub potrzebę wykonania 



 - 6 - 
 
 

robót dodatkowych przy dołożeniu należytej staranności mógł przewidzieć na etapie sporządzania i 
podpisywania Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych Umową Wykonawcy nie wolno ich 
realizować bez uzyskania dodatkowego pisemnego zamówienia od Zamawiającego. Wszelkie 
samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru Zamawiającego w tym zakresie, będą bezskuteczne. 
Wykonawca w takim przypadku przed przystąpieniem do wykonywania robót dodatkowych winien 
sporządzić uzgodniony z inspektorem nadzoru Zamawiającego odpowiedni protokół konieczności 
podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wraz z protokołem konieczności Wykonawca 
przedstawi kosztorys robót dodatkowych z cennikiem zgodnym z cenami jednostkowymi ujętymi w 
załączniku nr … do Umowy lub jeżeli będzie to rodzaj robót nieujęty w tym załączniku z cennikiem nie 
przekraczającym cen aktualnie obowiązującego cennika Sekocenbudu. 

4. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po złożeniu Zamawiającemu 
protokołu konieczności wraz z kosztorysem jest zobowiązany do odpowiedzi w formie pisemnej czy 
wyraża zgodę na wykonanie robót dodatkowych objętych protokołem koniczności i czy akceptuje 
załączony do protokołu konieczności kosztorys.  

5. Wykonawca obowiązany jest wykonać roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych norm, 
parametrów i standardów jak w przypadku robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu 
niniejszej Umowy. 

 
 

§ 10 
Zmiana co do wykonywania przedmiotu Umowy wywołana przez Zamawiaj ącego. 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót, żądania wprowadzenia 

nieistotnych zmian do dokumentacji projektowej, jakie uzna za niezbędne. Jeżeli zmiany będą istotne, 
co spowoduje konieczność sporządzenia aneksu do pozwolenia na budowę, to koszty wprowadzonych 
zmian pokryje Zamawiający.  

2. Realizacja żądań Zamawiającego opisanych w ust. 1, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze Umowy.  
3. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 

rzeczowo-finansowym.  
4. Wprowadzenie istotnych zmian stanowi podstawę do zmiany terminu zakończenia robót oraz zmiany 

wynagrodzenia. 
 
 

§ 11 
Wykonanie robót odmiennie ni ż w Projekcie wywołane przez Wykonawc ę. 

 
1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować zmiany w sposobie realizacji robót objętych Umową 

inaczej niż to przewiduje projekt budowlany zatwierdzony przez Zamawiającego, albo zastosować inne 
materiały, urządzenia lub konstrukcje, niż określone w projekcie budowlanym, jeżeli zmiany te nie 
wpłyną na zmniejszenie trwałości, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na 
przedłużenie terminu wykonania Umowy, jak też na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów 
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie mogą naruszać przepisów techniczno-budowlanych, a w 
szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą mile widziane zwłaszcza w 
przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. 

2. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego.  
3. Jeżeli zamierzone zmiany powodują potrzebę zmiany projektu budowlanego, Wykonawca dokona jego 

na własny koszt z zachowaniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, prawa budowlanego.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez Wykonawcę z tytułu jej wad, błędów 
rachunkowych lub wprowadzenia przez Wykonawcę innych rozwiązań Wykonawca dokona tych zmian 
na własny koszt w terminie uzgodnionym przez strony. 

 
§ 12 

Odbiory 
 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:  
a. robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których 

ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu umowy; 
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b. częściowe związane z zakończeniem danego etapu prac, których zatwierdzenie przez 
Zamawiającego w postaci protokołu odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury 
częściowej przez Wykonawcę. 

c. końcowy - polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu 
umowy. 

2. Ustala się następujące terminy przeprowadzenia odbiorów: 
a. roboty zanikowe i ulegające zakryciu – najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia 

następnego po dniu otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o konieczności 
wykonania odbioru. 

b. częściowe – najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu 
otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o konieczności wykonania odbioru. 

c. końcowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia 
Wykonawcy o zakończeniu całości robót i gotowości do odbioru. 

3. W przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przed 
przeprowadzeniem odbioru do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego prób 
jakościowych możliwych do przeprowadzenia wbudowanych materiałów, które ulegną zakryciu.  

4. Zawiadomienia i zgłoszenia, o których mowa w § 12 ust. 2 muszą być wpisane w dzienniku budowy i 
przesłane faksem lub pocztą elektroniczną Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Zamawiającego. O 
ile wpis i doręczenie zawiadomienia następują w różnych datach termin dwóch dni roboczych liczony 
jest od daty późniejszej. 

5. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia lub rozruchy technologii leżące po stronie Wykonawcy 
przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Zamawiającego w sposób opisany w § 
12 ust. 4 nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów 
dotyczących Wykonawcy. 

6. Przez zakończenie robót budowlanych rozumie się zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do 
końcowego odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

7. Fakt zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego, oraz przeprowadzenie z wynikiem 
pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do 
dziennika budowy i dodatkowo pisemnie zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 
Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru zamawiającego w 
terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia wpisu przez Kierownika 
Budowy i dostarczenia pisemnego zawiadomienia. O ile wpis i doręczenie zawiadomienia następują w 
różnych datach termin dwóch dni roboczych liczony jest od daty późniejszej. 

8. Inspektor Nadzoru Zamawiającego może odmówić potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem 
faktycznym, jednak musi to pisemnie uzasadnić.  

9. Do dnia odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
a. oryginał dziennika budowy,  
b. wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji, 
c. dokumentację powykonawczą, 
d. projekty budowlane wraz z rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami wprowadzonymi 

w toku robót, 
e. dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania w 

budownictwie, 
f. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

prób, sprawdzeń i badań, 
g. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i 

warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy w zakresie wykonanych prac, 

h. pozwolenie na użytkowanie obiektu (wraz z zezwoleniem Transportowego Dozoru 
Technicznego na użytkowanie urządzeń transportu bliskiego), w tym wszystkie atesty i 
certyfikaty wraz z aktualizacją mapy. 

10. O dokonanym wpisie w Dzienniku Budowy oraz o zgromadzeniu kompletu dokumentów potrzebnych do 
dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. 
Powiadomienie to będzie traktowane, jako wniosek Wykonawcy do Zamawiającego o gotowości 
dokonania odbioru końcowego zakresu prac Umowy. 

11. Zamawiający w terminie określonym w § 12 ust. 2c wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego 
przedmiotu umowy i zawiadamia o tym pisemnie Wykonawcę.  
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12. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca i 
Zamawiający mogą na swój koszt, korzystać z opinii rzeczoznawców. W czynności odbioru powinni 
uczestniczyć: 

a. Zamawiający, 
b. Inspektor BHP Zamawiającego 
c. Kierownik Budowy, 
d. Inspektor Nadzoru Zamawiającego   
e. …… 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, w tym termin rzeczywistego zakończenia robót, jak też terminy wyznaczone 
na usunięcie stwierdzonych wad lub usterek. Protokół ten podpisują przedstawiciele stron oraz inne 
osoby biorące udział w odbiorze. 

14. Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z 
powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. W przeciwnym razie strony 
zobowiązane są podpisać protokół odbioru końcowego, a w razie stwierdzenia w jego trakcie wad lub 
usterek w robotach, wymienić je w treści protokołu i uzgodnić wiążący dla Wykonawcy termin ich 
usunięcia.  

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

a. jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia to Zamawiający wyznaczy termin na ich 
usunięcie nie przerywając czynności odbiorowych, 

b. jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia to:  
- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy lub żądać na koszt Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po 
raz drugi w terminie uzgodnionym przez strony, a jeżeli Wykonawca odmówi powtórnego 
wykonania bądź do niego nie przystąpi, zlecić jego wykonanie innej firmie na koszt 
Wykonawcy.  

16. Wykonawca w terminie określonym w protokole odbioru zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót 
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe lub wykonane z usterkami. 

17. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad 
i usterek wyznaczy termin odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe lub wykonane z usterkami.  

18. Roboty uważa się za odebrane, jeżeli w protokole odbioru końcowego nie będzie stwierdzonych wad 
lub usterek bądź, w sytuacji, gdy w protokole odbioru końcowego wady lub usterki zostaną ujawnione a 
następnie zostanie przez strony sporządzony protokół odbioru robót zakwalifikowanych, jako wadliwe 
lub wykonane z usterkami z informacją, że wszystkie wady i usterki zostały usunięte bez żadnych 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.  

19. Do odbiorów prac zanikowych, odbiorów częściowych oraz ponownego odbioru robót 
zakwalifikowanych, jako roboty wadliwe lub wykonane z usterkami § 12 ust. 3-8 i 10-18 stosuje się 
odpowiednio. 

20. Do odbioru robót, o których mowa w § 12 ust. 18 Wykonawca przygotowuje dokumentację oraz 
protokoły sprawdzeń, prób rozruchów, pobranych próbek w zakresie dotyczącym wykonania robót 
podlegających odbiorowi. 

21. Zamawiający mimo stwierdzenia istnienia niewielkich wad lub usterek może postanowić, że odbiór 
robót nastąpi z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego zawierającego informację o tych 
wadach lub usterkach. Wykonawca mimo podpisania końcowego protokołu odbioru robót pisemnie 
zobowiąże się do usunięcia tych wad i usterek na swój koszt w terminie 7 dni od dnia podpisania tego 
protokołu. Z odbioru robót wadliwych lub z usterkami sporządza się odrębny protokół odbioru. 

22. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót, najpóźniej na 30 
dni przed upływem okresu gwarancji. 

23. Do odbioru pogwarancyjnego § 12 ust. 4-8 i 9-18 stosuje się odpowiednio. 
24. W przypadku nie wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru pogwarancyjnego i braku 

uzgodnienia przez strony innego terminu tego odbioru bądź w przypadku niestawienia się którejkolwiek 
ze stron w terminie wyznaczonym dla rozpoczęcia odbioru, stronie, która się stawiła przysługuje prawo 
wykonania odbioru jednostronnie, ze skutkami odbioru dokonanego. Postanowienia ust § 12 ust. 4-8 i 
9-18 stosuje się odpowiednio.     
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§ 13 
Wady 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do wizualnego sprawdzenia robót i powiadamiania Wykonawcy (w 

trakcie budowy) o wykrytych wadach lub usterkach.  
2. Sprawdzanie jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy lub 

jego podwykonawców z tytułu wad lub usterek ukrytych lub ujawnionych w późniejszym terminie.  
3. O wykrytych wadach lub usterkach w robotach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wykrycia.  
4. Zgłoszone wady lub usterki winny być usunięte przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, jeżeli 

podwykonawca ten wykonał pracę będącą przyczyną stwierdzenia wady. 
5. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do usunięcia zgłoszonych wad lub usterek w terminie do 3 dni od 

daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o istnieniu wady lub usterki i usunąć je w ciągu 
14 dni. W sytuacji, gdy usunięcie ujawnionej wady lub usterki będzie wymagało dłuższego terminu 
realizacji, związanego z zamówieniem materiałów a czas oczekiwania u producenta jest dłuższy niż 14 
dni, wówczas o takim fakcie Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego pisemnie i 
strony pisemnie umówią inny termin usunięcia wady.   

6. W przypadku gdy Wykonawca mimo powiadomienia go przez Zamawiającego o wystąpieniu wad lub 
usterek nie przystępuje do ich usunięcia bądź nie usuwa ich w terminie określonym w ustępie 
poprzednim, Zamawiający wzywa pisemnie Wykonawcę do usunięcia wad lub usterek wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy 7 dniowy termin na ich usunięcie. Brak usunięcia wad lub usterek w terminie 
wskazanym w zdaniu poprzednim uprawnia Zamawiającego do zlecenia usunięcia tych wad lub usterek 
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, albo sprzeczny z Umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin, nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może od Umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Umowy innej 
osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

8.  Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Zamawiającego, osób reprezentujących Zamawiającego lub innych wykonawców robót będących poza 
zakresem rzeczowym niniejszej Umowy. 

 
 

§ 14 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na prace określone w  Umowie:  

a. na …. – …. lat; 
b. na …..– …. lat; 
c. dla ewentualnych maszyn i urządzeń zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, lecz 

nie krócej niż 24 miesiące.  
2. Terminy o których mowa w § 14 ust. 1a,b,c rozpoczynają swój bieg od dnia następnego 

przypadającego po dniu podpisania końcowego protokołu odbioru robót.  
3. Wykonawca nie udziela gwarancji na maszyny, urządzenia i materiały dostarczone lub zamontowane 

przez podmioty wprowadzone na bezpośrednie zlecenie Zamawiającego. 
4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wady lub usterki. 
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie okresów wskazanych w § 

14 ust 1, jeżeli zgłosił istnienie wady lub usterki Wykonawcy przed upływem tego terminu. 
6. W okresie trwania gwarancji Wykonawca na swój koszt wykonuje przeglądy gwarancyjne w celu 

zapewnienia bezusterkowej eksploatacji przedmiotu umowy. 
7. W okresie trwania gwarancji Wykonawca na swój koszt usuwa wszystkie wady i usterki z wyłączeniem 

sytuacji opisanych w ust. 8.  
8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

- działania siły wyższej,  
- normalnego zużycia przedmiotu umowy,   
- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji w sposób niezgodny z 
przeznaczeniem przedmiotu Umowy.  

9. Usuwanie wad i usterek instalacji związanych z załadunkiem i rozładunkiem magazynu zostanie 
rozpoczęte najpóźniej w ciągu 24 godzin od powiadomienia. 
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10. Zasady eksploatacji i  konserwacji przedmiotu umowy zostaną określone w przekazanej przez 
Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urządzeń, 
które wymagają przeglądów serwisowych. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się wzajemnie do pisemnego 
zawiadamiania w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, 
3) ogłoszeniu upadłości z zawarciem układu, 
4) ogłoszeniu likwidacji spółki. 

13. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na zabezpieczenie roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy mogących powstać z tytułu rękojmi i gwarancji jakości wykonanych 
prac niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia, nie później niż w dniu 
poprzedzającym podpisanie umowy, zabezpieczenia w wysokości 10 % wartości Wynagrodzenia brutto 
przedmiotu w następujących formach: 
- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych, 
- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych. 

 
14. Zamawiający dokona zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób następujący: 

1. 70 % zabezpieczenia tj……………………..zł jako zabezpieczenia z okresem ważności 
od daty zawarcia umowy do 31.08.2018. 

2. 30 % zabezpieczenia tj. ………………………..zł jako zabezpieczenie okresu gwarancji z 
okresem ważności do ……………….. plus 15 dni.  

15. W sytuacji, gdy pomiędzy podpisaniem końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego a przedłożeniem 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawcę ujawnią się wady lub usterki wypłata 
pozostałej kwoty zabezpieczenia nie może nastąpić przed ich usunięciem i podpisaniem protokołu ich 
usunięcia przez strony bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

16. W dniu odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której 
zostaną określone warunki gwarancji – wzór Karty Gwarancyjnej stanowi załącznik nr 8. 

 
§ 15 

Kary i odszkodowania 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za zwłokę w oddaniu gotowych prac określonych w Umowie, w uzgodnionym terminie, w 
wysokości:  
- 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust.1 w okresie pierwszych 30 dni 
kalendarzowych, liczoną za każdy dzień opóźnienia,  
- 0,2% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust.1 w okresie kolejnych 30 dni 
kalendarzowych opóźnienia, liczoną za każdy dzień opóźnienia,  
- 0,3% wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust.1 liczoną za każdy następny dzień 
opóźnienia, 

b. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek Obiektu stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości Umowy netto za każdy dzień zwłoki, liczoną od 
dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad lub usterek,  

c.  w przypadku odstąpienia od  Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a. za zwłokę Zamawiającego w przeprowadzeniu końcowego odbioru prac niniejszej Umowy w 

wysokości 0,1%  wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust.1 przedmiotowej umowy licząc 
od dnia następnego, w którym odbiór zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 umowy powinien 
być zakończony; w takim wypadku Zamawiającemu nie przysługują kary określone w ust. 1 a i 
b.  

3. Wykonawca zwróci Zamawiającemu utracone dofinansowanie w ramach programu RPO WZ działanie  
1.5 jeżeli utrata dofinansowania wyniknie z winy Wykonawcy. 
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§ 16 
Odst ąpienie od umowy 

 
1. Poza wypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym i zapisami zawartymi w powyższych 

postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:  
a. Wykonawca z własnej winy opóźni rozpoczęcie robót o więcej niż 14 dni, 
b. Sąd ogłosił upadłość Wykonawcy z możliwością zawarcia układu, 
c. Sąd orzekł o rozwiązaniu Wykonawcy, 
d. otwarto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia, 
e. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż 14 dni,  
f. Zamawiający nie uzyska lub nie zgromadzi odpowiednich środków finansowych 

zapewniających sfinansowanie  Umowy. 
2. Poza wypadkami przewidzianymi w kodeksie cywilnym i zapisami zawartymi w powyższych 

postanowieniach umowy Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od  Umowy jeżeli:  
a. Sąd ogłosił upadłość Zamawiającego z możliwością zawarcia układu, 
b. Sąd orzekł o rozwiązaniu Zamawiającego, 
c. otwarto postępowanie likwidacyjne Zamawiającego, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w 

celu przekształcenia, 
d. Zamawiający opóźnia się z przekazaniem Wykonawcy placu budowy o dłużej niż 14 dni. 

3. Prawo odstąpienia od umowy nastąpi w ciągi 3 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a.  w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drugiej stronie, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, po której leżały przyczyny odstąpienia od umowy, 

c.  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od 
umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d.  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

e.  Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający, w razie odstąpienia od  Umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

a. dokonania odbioru i zapłaty za roboty wykonane, 
b. zapłaty za materiały opisane w § 16 ust 4 c, których nie da się zagospodarować na innych 

placach budowy, 
c. przejęcia od Wykonawcy placu budowy w tym jego dozoru. 

 
 

§ 17 
Osoby upowa żnione do reprezentowania stron 

 
1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie:  

Imię i nazwisko:  …..  
Adres e-mail: …  
nr telefonu:    +….  
Zastępcami kierownika reprezentującymi Wykonawcę na budowie będą:  
 
Imię i nazwisko: …………………….  
Adres e-mail….  
nr telefonu: ………………………… 

2. Osobą reprezentującą Zamawiającego na budowie upoważnioną do składnia w imieniu Zamawiającego 
oświadczeń wiedzy w tym również udzielania odpowiedzi na zapytania będzie:  
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Imię i nazwisko: ….  
Adres e-mail: ….  
nr telefonu: …. 

3. Inspektorem Nadzoru Zamawiającego na budowie będzie:   
Imię i nazwisko: …  
adres e-mail: … 
nr telefonu: ….. 

4. Do składania oświadczeń woli w zakresie zmian dotyczących niniejszej umowy w imieniu 
Zamawiającego upoważniony jest wyłącznie … …… 

 
 
 
 

§ 18 
Forma zawiadomie ń i oświadcze ń 

 
1. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż ilekroć w Umowie  przewidziana jest forma pisemna dla złożenia 

oświadczenia, zawiadomienia, zgody pisemnej przez jedną ze stron, dla uznania doręczenia 
oświadczenia za skuteczne wystarczające będzie jego wysłanie  za pomocą poczty elektronicznej na 
dane stron zawarte w części wstępnej umowy oraz dane opisane w § 17 ust. 1, 2, 3 i 4. 

2. W przypadku zmiany danych wskazanych w § 17 ust. 1, 2, 3 i 4 Strony zobowiązane są w formie 
pisemnej w terminie 1 dnia powiadomić drugą Stronę o nowych danych. Zawiadomienie staje się 
skuteczne następnego dnia po jego doręczeniu drugiej Stronie. W przypadku braku zawiadomienia, 
oświadczenia kierowane na dane w § 17 ust. 1, 2, 3 i 4 będą uznane za skutecznie doręczone.  
 

§ 19 
Poufno ść 

 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich rodzajów informacji, danych, materiałów, 

dokumentów, dotyczących Umowy, procesów, technologii, praktycznej wiedzy oraz innych informacji 
dotyczących zagadnień technicznych, klientów, partnerów, marketingu, personelu, działalności 
biznesowej, finansów, uzyskanych od drugiej Strony w trakcie i w związku z realizacją niniejszej 
Umowy.  

2. Wszystkie dane, informacje, dokumenty otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub osoby 
upoważnionej przez Zamawiającego, nie mogą być w jakikolwiek sposób ujawnione osobom trzecim, 
ani też w jakikolwiek sposób wykorzystane, kopiowane, powielane, dystrybuowane, publikowane, 
ujawniane przez Wykonawcę, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego lub podmiotu 
upoważnionego przez Zamawiającego i posiadają status tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-2, obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom 
trzecim i obowiązuje w trakcie trwania jak i po rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy. 
Zakaz ten nie dotyczy podmiotów prowadzących księgowość i obsługę prawną stron. 

4. Niniejszy paragraf nie obejmuje sytuacji, gdy informacje takie winny być ujawnione przez Stronę 
zgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji strona winna poinformować o tym fakcie drugą stronę, 
przed ujawnieniem informacji, podając podstawę prawną żądania ujawnienia informacji wraz z 
podanym uzasadnieniem. 

5. Strony wprowadzają obwiązek zapłaty kary umownej przez stronę, która naruszyła zapisy niniejszego 
paragrafu w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek naruszenia. 

 
§ 20 

  Postanowienia ko ńcowe 
 
1. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. Strony umowy mają obowiązek zawiadamiania się nawzajem o zmianie firmy i adresu, z zastrzeżeniem, 

że w razie niedopełnienia tego obowiązku, wysłanie korespondencji na ostatni znany adres traktowane 
będzie jako doręczone. Ten sam obowiązek i skutki jego niedochowania dotyczą podanych w Umowie 
numerów telefonów, faksów i adresów poczty elektronicznej reprezentantów stron.  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ochrony mienia Wykonawcy jak również w 
zakresie metod wykonania przedmiotu umowy które zastosuje Wykonawca. 
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4. Zamawiający nie odpowiada przed wszelkimi organami, które nadzorują bądź kontrolują działalność 
prowadzoną przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem rzeczowym załączników …… do Umowy oraz 
Umową i że jest on kompletny, zgodny z jego wolą i oczekiwaniami chyba, że postanowienia niniejszej 
Umowy stanowią inaczej. 

6. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i prawa 
budowlanego. 

3. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie 

to miało wpływu na pozostałe postanowienia Umowy. W takim przypadku Strony podpiszą aneks do 
Umowy, w którym uzgodnią postanowienie zastępcze, którego cel gospodarczy będzie równoważny lub 
zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 

5. Wykaz załączników istniejących w czasie trwania umowy stanowiących jej integralną część: 
a. Załącznik nr 1 – ….. 
b. ….. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 

   
 
 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJ ĄCY 
 
                      
 


