
                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
ZPU.271.16.2018 
Nazwa Postępowania: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach operacji: 
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 
– zapytanie VI 

Strona 1 z 15 

Załącznik Nr 7 do Zapytania ofertowego 

Projekt 

UMOWA Nr ZPU.272.15.2018 

Niniejsza Umowa została zawarta w dniu …………………… pomiędzy:  
Gminą Ojrzeń z siedzibą ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń REGON 130378338, NIP 
566-187-43-65, 
reprezentowaną przez: 
Zdzisława Mierzejewskiego – Wójta Gminy Ojrzeń, 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Kamili Włodkowskiej z jednej strony,  
a  
……………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………….. z siedzibą:  
reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………..  
(zwanym dalej „Wykonawcą” i/lub „Gwarantem”) z jednej strony,  
Na podstawie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego 
sektorowego  w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych (na podstawie art. 132 ust. 2) została zawarta Umowa następującej 
treści:  

CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE, PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1. 

Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania 
robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:  
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, realizowanej w ramach 
operacji: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system 
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – zapytanie V, zgodnie z: umową, 
zapytaniem ofertowym i wymaganiami zamawiającego określonymi w tych 
dokumentach oraz programie funkcjonalno - użytkowym.  

§ 2. 
1. Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie mają takie samo znaczenie, jakie przypisano 

im odpowiednio w Zapytaniu ofertowym dołączonym do niniejszej Umowy.  
2.  Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, stanowią jej 

część, w następującej kolejności:  
1) Niniejsza Umowa; 
2) Zapytanie ofertowe; 
3) Wymagania Zamawiającego (w tym PFU - Program Funkcjonalno- 

Użytkowy),  
4) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

3. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być 
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejności.  

CZĘŚĆ II TERMINY 
§ 3. 

1. Planowany okres realizacji zadania przewiduje się do dnia 30 kwietnia 2020 r. przy 
uwzględnieniu poniższych etapów: 
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1)  Etap I – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgodnie z wymogami 
określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym i zapytaniu ofertowym 
(liczba egzemplarzy, forma uzgodnień i formaty danych) 

2)  Etap II- realizacja robót budowlanych- do dnia 31\0.04.2020 r. 
2. Najpóźniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu 
umowy w podziale na etapy określone w ust.1, etapy robót wynikające z programu 
Funkcjonalno – Użytkowego (procentowo określając stopnie ich zaawansowania) i 
terminy ich realizacji z zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, który podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

CZĘŚĆ III OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
§ 4. 

1. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i ukończyć 
Roboty oraz usunąć wszystkie wady i dotrzymać warunków gwarancji i rękojmi, w 
pełnej zgodności z postanowieniami umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

3. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, 
pozwoleń, opinii i in. zgodnie z wymogami określonymi w Programie funkcjonalno 
– użytkowym, przepisami prawa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 

4. Materiały i urządzenia mające zastosowanie przy realizacji umowy muszą 
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), oraz innym obowiązującym 
przepisom prawa. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów aktualny certyfikat, 
aprobatę techniczną, znak budowlany bądź deklarację zgodności wyrobu. 

6. Materiały z rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu 
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21). 

7. Materiały pochodzące z rozbiórki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamień brukowy, 
tłuczeń, elementy betonowe, krawężniki, tarcze znaków i słupki należy załadować, 
przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, lub w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposób uporządkowany i właściwy dla 
danego asortymentu oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
fabrycznie nowych (nieużytkowanych nigdzie wcześniej), zgodnie  ze sztuką 
budowlaną. 

CZĘŚĆ IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO CENA 
§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie zasadniczo ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie 
Wykonawcy, w wysokości:  
brutto ……………………………………………….zł, słownie: …………………………. 
w tym podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę: ……………………………… zł, 
słownie: ………………………………………………………. 
wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ……………………………. zł, słownie: ……... 
Cena umowna składa się z wynagrodzeń za wykonanie poniższych elementów zamówienia 
(przedmiotu umowy): 
Elementy (składowe) obliczenia ceny: 
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Lp Wyszczególnienie elementu 
zamówienia 

Cena netto elementu Podatek VAT obliczony dla 
elementu zamówienia 

Cena brutto dla 
elementu zamówienia 

1. Prace projektowe dla 
Budowy oczyszczalni 
ścieków w miejscowości 
Ojrzeń, dla branż 
instalacyjno - 
technologicznej, elektrycznej 
AKPiA, Budowlnej  

   

2. roboty budowlane branży 
instalacyjno - 
technologicznej 

   

3. roboty budowlane branży 
elektrycznej AKPiA 

   

4. roboty budowlane branży 
budowlanej 

   

5. tablice pamiątkowe i 
informacyjne - Koszty 
niekwalifikowane 

   

SUMA     

 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z programu funkcjonalno - użytkowego, 
zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte z powodu wad powyższej dokumentacji 
spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a 
bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. 
Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 poza okolicznościami 
przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w 
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 
projektowej („robót zaniechanych, o których mowa § 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposób 
obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 
a. w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy nastąpi odliczenie wartości tego 
elementu, określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogram 
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy obliczenie niewykonanej części tego 
elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 
procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie 
zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny 
dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na 
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-
y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych 
przez Zamawiającego. 

5. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
a. przekazanie Wykonawcy dokumentacji, placu budowy i dziennika budowy.  
b. zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 
c. odbiór przedmiotu umowy. 
d. zapłata umówionego wynagrodzenia. 
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§ 6. 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wprowadzenie robót zamiennych jest 
możliwe jeśli: 
a. są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne skutki 

w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. 
b. stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie lub błędów w dokumentacji 

projektowej, 
c. pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
d. wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, 

dokumentacji projektowej, 
e. pojawienie się na rynku, części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy oraz kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy . 

2. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie 
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego 
w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 
Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 5 ust. 4 niniejszej umowy. Zaniechanie robót 
jest możliwe jeśli nastąpiło ograniczenie zakresu prac objętych niniejszą umową, w przypadku 
stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia. 
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b. powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 
4. Zmiany, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.” 
Zamiany, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 
wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

CZĘŚĆ V 
KARTA GWARANCYJNA 

§ 7. 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu: „Budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z system kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych, zgodnie z: umową, zapytaniem ofertowym i wymaganiami 
zamawiającego określonymi w tych dokumentach oraz programie funkcjonalno – 
użytkowym”, określonego w umowie oraz w innych dokumentach będących integralną 
częścią umowy opisanych w § 2 w punkcie 2 umowy. Gwarancja obejmuje również 
maszyny i urządzenia.  
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej 
za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizacje wszystkich 
zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2.  
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3. Termin gwarancji jakości wynosi ……………………. od daty końcowego odbioru 
robót. Na zastosowane i wbudowane urządzenia, obowiązuje gwarancja producenta. 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 k.c.  

§ 8. 
Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający 
uprawniony jest do:  

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz 
wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;  

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;  
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie) na skutek 
wystąpienia wad.  

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania 
wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % Ceny Umownej 
określonej w § 5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy 
dzień zwłoki;  

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 
1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę 
rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 
1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki; 

g) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymianę 
rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o 
której mowa w lit. e).  

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 
zobowiązany do:  

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, 
przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy 
wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;  

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na  
c) wolną od wad;  
d) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. c);  
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. d);  
f) zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. e);  
g) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).  

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to 
rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od 
wad.  

§ 9. 
Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 
12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.  

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie (listem poleconym z potwierdzeniem 
odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.  

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  



ZPU.272.16.2018 

Strona 6 z 15 
 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie 
wywoływało  

5. żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową.  

6. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający 
niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.  

§ 10. 
Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, 
zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej 
wady w odpowiednim trybie:  

 zwykłym, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub  

 awaryjnym, o którym mowa w § 11 ust. 2.  
§ 11 

Tryby usuwania wad 
1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania wezwania, o którym mowa w § 10 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty otrzymania 
wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego (tryb zwykły).  

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub 
całości przedmiotu Umowy, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem 
dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych 
przypadkach nie cierpiących zwłoki (o czym Zamawiający poinformuje Gwaranta w 
wezwaniu, o którym mowa w § 10) Gwarant zobowiązany jest:  

a) przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 
24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 10, lub od chwili 
sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego,  

b) usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni od 
chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu 
Przeglądu Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).  

3. W przypadku nie przystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie 
określonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunięta przez Zamawiającego na koszt 
Gwaranta.  

4. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą na oczyszczalni ścieków w 
godzinach pracy Zamawiającego, a w wyjątkowych sytuacjach także poza godzinami 
pracy.  

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.  

§ 12. 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  
2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-mail zostanie niezwłocznie 
potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu lub e-mail listu 
poleconego potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak 
potwierdzonego telefaksu lub email będzie uważana za datę otrzymania pisma.  
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3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej 
będzie traktowane równoważnie z jego doręczeniem.  

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:  
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]  
5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:  
Gmina Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń, fax: 23 671 83 20, e-mail: 
sekretariat@ojrzen.pl   
6. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 4 i 5 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczona.  

7. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 
likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

CZĘŚĆ VI  
REALIZACJA UMOWY 

§ 13. 
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca umowy powoła na Kierownika budowy ………….. 
posiadającego uprawnienia budowlane Nr ………………..  

2. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będą Inspektorzy Nadzoru, 
których Zamawiający upoważnia do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczeń robót. 
Szczegółowy zakres uprawnień Inspektora Nadzoru określa art. 25 i 26 ustawy Prawo 
budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu 
oferty. Zmiana osób wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od daty 
przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby 
będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami Zapytania ofertowego. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób powinna być dokonana wpisem do 
dziennika budowy. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osób wskazanych w 
formularzu oferty nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji 
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 
zastępowanej osoby będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Skierowanie bez poinformowania Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż 
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 14. 
PODWYKONAWSTWO. 

1. Powierzenie jakichkolwiek części robót podwykonawcy wymaga zachowania procedury 
określonej w art. 6471 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku której nie powstaje 
odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawców.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia. 
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu  pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację zamówienia.   

4. Powierzenie wykonania  części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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§ 15. 
ZATRUDNIENIE 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy określonego w § 1: 

1) w zakresie robót przygotowawczych,  
2) w zakresie robót ziemnych,  
3) w zakresie robót konstrukcyjnych,  
4) w zakresie robót wykończeniowych, 
5) w zakresie robót elektrycznych, 
6) w zakresie robót sanitarnych 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia określonego w ustępie 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu określonego 
w punkcie 1 i dokonywania ich oceny. 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów. 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 

§ 16. 
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w 
związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

CZĘŚĆ VII 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 17. 
1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, co stanowi kwotę ………………….. zł.  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w kwocie 
…………………. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 21.518,17 
stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady i zostanie 
zwrócone w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi i gwarancji. 
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5. Jeżeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji robót określony 
w umowie, Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania 
zabezpieczenia do zmienionego terminu zakończenia robót. 

CZĘŚĆ VIII 
ODBIORY 

§ 18. 
ODBIÓR DOKUMENTACJI 

1. Prace projektowe dla Budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń, dla branż 
instalacyjno - technologicznej, elektrycznej AKPiA, Budowlnej, zostaną odebrane 
protokolarnie po wykonaniu ich zgodnie z wymaganiami określonymi w Programie 
funkcjonalno – użytkowym, oraz uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 

2. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, wraz z protokolarnym odbiorem 
dokumentacji, stanowić będzie podstawę płatności wynagrodzenia częściowego, 
zgodnego z §5 ust. 1 umowy. 

19. 
ODBIORY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWY ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1. Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych 

za wykonanie części robót, 
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3. Odbiór końcowy. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien 
zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na dwa dni robocze przed 
planowanym terminem odbioru. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 
faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym 
przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

1. Dziennik budowy, 
2. dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną zgodnie z niniejszą 

umową, 
3. wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

4. Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5. dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i 
ostemplowane przez Kierownika robót), 

6. pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności 
producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 
końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 
uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 
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odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 
gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 20. 
ZASADY ROZLICZEŃ H 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie za 
wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego i 
wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołów częściowego 
lub końcowego odbioru robót. 

2. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy 
(robót), na podstawie elementów zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
realizacji przedmiotu umowy, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym 
niezwłocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu protokołu przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 
(słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia prawidłowo wystawionych faktur 
Zamawiającemu przez Wykonawcę na Zamawiającego. 

4. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach. 

5. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o 
wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 21 umowy. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.  

7. Prawa i obowiązki stron określone i wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.  

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania 
faktur. 

9. W przypadku wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy przez 
Podwykonawców, o których mowa w umowie, zapłata należności za wykonane roboty 
będzie następująca: 

a) Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót 
wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności 
pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę w protokole stanu robót podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiającego, Kierownika budowy i Podwykonawcę, 

b) Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kopię 
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz 
oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany 
zakres robót, 

c) Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 30 dni od dnia odbioru robót, 
10. Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą 

tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami. 
11. Kwota płatności końcowej, wynosić będzie 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy. 
12. Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego 

i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pieniężnych należnych Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy.   
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CZĘŚĆ IX 

§ 21. 
KARY UMOWNE 

1.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną: 
1) za zwłokę w oddaniu prac projektowych zgodnie z terminem określonym w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym - w wysokości 0,1 % Ceny Umownej określonej w § 
5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki 
2) za każdy dzień zwłoki w przejęciu terenu budowy w wysokości 0,1 % Ceny Umownej 
określonej w § 5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień 
zwłoki,  
3) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie, w wysokości 
0,1 % Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i 
usług, za każdy dzień zwłoki 
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i 
usług, za każdy dzień zwłoki, 
5) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

dłuższej niż 5 dni roboczych– w wysokości 0,1 % Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 1 
umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki,  
6) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót w terminach określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, w wysokości 0,1 % Ceny Umownej określonej w § 5 ust. 1 umowy, 
włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień zwłoki.  
8) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 
500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,  
9) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia umowy lub jej zmiany, 
10) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia 
umowy lub jej zmiany. 
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 
wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki braku zmiany (kara liczona od dnia 
bezskutecznego upływu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez 
Zamawiającego do dnia przedłożenia projektu zmiany umowy zamawiającemu).  

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% Ceny Umownej 
określonej w § 5 ust. 1 umowy, włącznie z podatkiem od towarów i usług, za każdy dzień 
zwłoki. Kar nie nalicza się jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 
§ 23 umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w ust. 1 w terminie 10 dni 
od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary. W razie zwłoki w 
zapłacie kary, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego mu za wykonanie zamówienia. 

§ 22. 
Niezależnie od kar umownych określonych w § 21 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności w przypadku nie 
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę. 
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CZĘŚĆ X 
§ 23. 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac projektowych w terminie 14 dni od daty 
jej podpisania, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację prac 
projektowych i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni roboczych od dnia przejęcia terenu budowy, 
4) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych, 
5) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiającego. 
6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest 
uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu 
w tym celu odpowiedniego terminu.  

7) Zamawiający dokona więcej niż dwa razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 
lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej 
zapłaty na sumę większą niż 5% wartości brutto 

8) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, 

9) wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub 
zrzeczenie się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli,, 

10) nastąpi upadłość Wykonawcy lub zostanie Zamawiającemu przedłożony przez 
Wykonawcę wniosek o ogłoszeniu jego upadłości, 

11) rozpocznie się procedura likwidacji Wykonawcy, również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji. 

12) Nie zostanie zmienione rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na 
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 14 lipca 
2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1182), w zakresie terminów realizacji operacji- czyli 
wydłużenia okresów realizacji operacji 2 etapowych do 36 miesięcy. W takim wypadku 
Zamawiający rozwiąże umowę po wykonaniu dokumentacji projektowej, tak aby nie 
narażać wykonawcy na koszty związane z realizacją prac budowlanych. 

13) przeprowadzono postępowania o udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, mającym 
wpływ na wynik postępowania lub niezgodnie z Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 627 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 
sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym 
operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej 
z dnia 14 lutego 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 396) oraz Umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Samorządem Województwa Mazowieckiego wraz z aneksami. Zamawiający przekaże 
oświadczenie o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy najpóźniej do dnia 
……………………… r. 
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2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące 
obowiązki:  

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty, 
2) Wykonawca zabezpieczy nie zakończone roboty oraz plac budowy w zakresie 

obustronnie uzgodnionym na własny koszt, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót nie zakończonych 

oraz robót zabezpieczających, 
4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót nie zakończonych 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót nie zakończonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz 
do zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty 
odebrane protokolarnie, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

CZĘŚĆ XI 
ZMIANY UMOWY 

§ 24. 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Umowa może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo 

zwiększenia zakresu świadczenia.  
3. Zmiana umowy powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na 

skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy 
do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas 
tym zadaniem stało się zbędne.  

4. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do 
prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac 
nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek 
wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy 
czym wykonanie:  

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów 
dla beneficjenta lub  

2) danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania 
tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości. 

5. Zamawiający dopuszcza ponadto poniższe zmiany i ich warunki: 
I. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: 
1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 
a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, dokonywanie odbiorów; 
2) odmiennej od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;  
3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w 
szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć, 
b) wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 
poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje określonego 
rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji- zmianie ulegnie odpowiednio 
termin realizacji zamówienia. 
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c) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów 
o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 
infrastruktury, w szczególności: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 
podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 
- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, odmowa właścicieli terenu 
na których realizowana jest inwestycja na udostępnienie nieruchomości; 
4) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową. 
5) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na 
skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 
6) w przypadku kradzieży, zniszczenia, wandalizmu obiektów i urządzeń przez osoby trzecie 
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu 
mienia i to wykaże.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin 
przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny 
do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 
trwania tych okoliczności. 
II. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 
spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
1) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy, z tym, że wszystkie elementy oceniane 
nie mogą być mniej korzystne dla Zamawiającego lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 
3) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, które nie odbiega od rynkowych 
uwarunkowań; 
4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, wynikłych na 
skutek dokonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
5) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
6) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 
7) zmiana lokalizacji urządzeń technicznych ze względów technicznych, administracyjnych; 
8) osiągnięcie obniżenia kosztów, lepszych parametrów technicznych, użytkowych, 
estetycznych od przyjętych w dokumentacji projektowej. 
9) zmiany są korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniosą korzystne 
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest 
w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również 
zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. 
III. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 
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1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym. np. osób z uprawnieniami; 
2) zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest możliwa na osoby spełniające 
wymogi zapytania ofertowego., a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody 
Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym; 
4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą 
dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o 
kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje; 
5) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem 
ofertowym. 
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności 
zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót. 
W przypadku pkt 4, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia 
wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na 
zasadach określonych w warunkach umowy. 

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 

8. Nie stanowi zmiany umowy: 
1) zmiana danych teleadresowych, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego); 

9. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej 
katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką 
zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci 
aneksu do umowy. 

CZĘŚĆ XII 
§ 25. 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
3. Niniejsza Umowa została sporządzona w 4 egzemplarzach, z których 3 egzemplarze 
otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.  


