
 

 
 

UMOWA NR BDG-A………2018 

 
zawarta w dniu  …… listopada 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Głównym Urzędem 

Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, zwanym dalej 

"Zamawiającym", reprezentowanym przez Marcina Wójtowicza – Dyrektora Generalnego 

Głównego Urzędu Geodezjii Kartografii, 

 a  

………………………………………………………… NIP: ……………, REGON: ………… 

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez …………............................................... 

 

W treści Umowy Zamawiający i Wykonawca zwani są również „Stroną” lub „Stronami”. 

 
 

§1  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego o średnicy 
DN40, znajdującego się w budynku magazynowym położonym w Lesznowoli przy ul. Wojska 
Polskiego 81, będącym w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na 
przyłącze o średnicy DN80. 
 

§ 2  
ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

 

1. Zakres robót obejmuje wykonanie prac ustalonych w dokumentacji technicznej 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, na którą składa się : 
1) projekt budowlany; 
2) przedmiar robót; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) zgłoszenia robót w Lesznowolskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o. 

zwanego dalej LPK na co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem prac;  
2) wykonania po zakończeniu robót, o których mowa w ust. 1 wszelkich  

niezbędnych  prób  i  sprawdzeń, zgodnie  z  obowiązującymi przepisami;  
3) zlecenia przeprowadzenie badania bakteriologicznego wody; 
4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej; 
5) zgłoszenia wykonanych robót do odbioru technicznego przez LPK; 
6) zapewnienia udziału w przedsięwzięciu kierownika budowy, który po zakończeniu 

robót, o których mowa w ust. 1: 
a) dokona wpisu w dzienniku budowy na okoliczność wykonania robót, 



 

b) podpisze dokumentację powykonawczą, 
c) złoży odpowiednie oświadczenie przewidziane dla kierownika budowy              

w ustawie Prawo budowlane, 
d) będzie uczestniczyć w kontrolach wykonania robót budowlanych. 

3. Strony ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją, 
o której mowa w ust. 1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,              
z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami 
zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, przepisami prawa (szczególnie              
z przepisami techniczno-budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska).  

4. Roboty prowadzone będą na terenie obiektu będącego w eksploatacji, dlatego 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich robót budowlanych w sposób 
jak najmniej uciążliwy, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

§3  
WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności 
przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości              
w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć 
jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie umowy. 

2. Wykonawca będzie ściśle współdziałać z Zamawiającym i reprezentującym go 
inspektorem nadzoru robót budowlanych. 

3. Zamawiający ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania 
wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy,              
a Wykonawca będzie ich przestrzegał. 

4. Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazane Wykonawcy 
ustnie. 

 
§4  

TERMINY 
 

1. Rozpoczęcie wykonywania robót przez Wykonawcę nastąpi z dniem zawarcia umowy, 
a zakończenie do dnia 17.12.2018 r. 

2. Strony zgodnie przyjmują, iż zawarcie Umowy następuje z dniem złożenia podpisu 
przez obie Strony. Jeżeli Umowa nie będzie podpisana w obecności obu Stron, 
Zamawiający składając podpis opatruje Umowę datą i w ten sam dzień informuje 
Wykonawcę o fakcie zawarcia Umowy przesyłając jej skan drogą elektroniczną i 
jednocześnie przesyłając Wykonawcy jej egzemplarz drogą pocztową. 
 

 
 
 
 
 



 

§5  
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Do obowiązków Zamawiającego należą w szczególności: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 
przedmiotu umowy; 

2) odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy; 
3) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane bez zastrzeżeń roboty zgodnie              

z postanowieniami umowy. 
§6  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi              
z przepisów prawa, należą w szczególności: 
1) realizacja robót z należytą starannością, zgodnie z projektem, obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi i technologicznymi oraz zgodnie ze 
sztuką budowlaną; 

2) ubezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy od wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw 
nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją przedmiotu umowy; 

3) prowadzenie robót w sposób nie utrudniający korzystania z budynku przez jego 
pracowników i inne osoby przebywające w budynku oraz zastosowanie się w tym 
zakresie do wszelkich poleceń uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego; 

4) zabezpieczenie terenu robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych; 
5) przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót 

przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem; 
6) wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie 

wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) naprawienie szkód polegających na zniszczeniu lub uszkodzeniu w toku realizacji 
umowy: substancji, wyposażenia stałego lub ruchomego lokalu Zamawiającego, 
urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się 
na terenie przyległym do terenu robót, w czasie technicznie uzasadnionym 
wskazanym przez poszkodowanych; 

8) zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych i stałe utrzymywanie 
czystości i porządku na terenie robót i miejscu prowadzenia robót; 

9) zapewnienie materiałów, urządzeń, maszyn, itp. oraz potencjału ludzkiego,              
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie 
specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do 
wykonywania robót; 

10) bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, terenu ewentualnych awarii powstałych w trakcie realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy; 

11) zatrudnienie do wykonania robót pracowników, których kwalifikacje i stan zdrowia 
pozwolą wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej              
i obowiązującymi przepisami oraz posiadających ważne okresowe badania 
lekarskie i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy; 



 

12) zapewnienie pracownikom zaangażowanym do wykonania robót warunków 
higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz zapewnienie im ubrania roboczego 
identyfikującego Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) przedkładanie na żądanie Zamawiającemu oraz innym osobom wskazanym przez 
Zamawiającego, poświadczonych przez osobę upoważnioną do działania w imieniu 
Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających 
aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot umowy 
po stronie Wykonawcy; 

14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania              
w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym 
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.              
z 2016 r. poz. 1570, z późn. zm.) oraz z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.); 

15) postępowanie, jako wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), z odpadami wytworzonymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,              
a w szczególności z ww. ustawą; 

16) przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego lub przedstawicielom 
Zamawiającego, na każde ich żądanie, przed wbudowaniem materiałów, 
odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do 
stosowania, tj. w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa", 
certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. 
Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub 
wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót; 

17) przeprowadzenie, na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, 
wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót              
i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na 
koszt Wykonawcy; 

18) dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpisów do 
dziennika budowy; 

19) zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, pod rygorem niedokonania ich odbioru przez 
Zamawiającego; 

20) usunięcie wad wykonanych robot w terminie określonym przez Zamawiającego              
w przypadku ujawnienia ich w trakcie czynności odbiorowych. Koszty usunięcia 
tych wad ponosi wyłącznie Wykonawca;  

21) uzyskanie potwierdzenia (podpis, stempel, data) kierownika budowy i inspektora 
nadzoru na protokole niezbędnych pomiarów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2; 

22) uzyskanie potwierdzenia (podpis, stempel, data)  kierownika budowy, projektanta 
i inspektora nadzoru na dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 2 ust. 2 
pkt 4; 

22) po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w umowie i po potwierdzeniu 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji 
powykonawczej, zgłoszenie Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru; 

23) uprzątniecie terenu budowy. 



 

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych 
na niego w umowie i w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za 
skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich. 

 
 

§7  
Odbiory częściowe  

1. Odbiorowi częściowemu podlegają:  
1) roboty zanikające i ulegające zakryciu;  
2) elementy lub etapy robót określone w harmonogramie realizacji prac.  

2. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu gotowości do 
odbioru częściowego, z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.  

3. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego wskazani w §10 ust. 3 – 4 umowy.  
4. Wykonawca i Zamawiający są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze 

oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 
5. W ramach odbioru częściowego robót:  

1) Zamawiający dokona odbioru (sprawdzenia robót) w terminie do 3 dni roboczych 
od daty pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru;  

2) w przypadku ujawnienia wad i usterek, sposób i termin ich usunięcia zostanie 
stwierdzony w protokole.  

6. W przypadku ujawnienia wad i usterek, odbiór częściowy będzie wstrzymany do czasu 
ich usunięcia w ustalonym protokolarnie terminie.  

7. Żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta              
z widoku bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementów robót ulegających 
zakryciu, nie zgłoszonych do odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 2, obciążają 
Wykonawcę.  

8. Odbiory, o których mowa w ust. 1, zostaną stwierdzone na piśmie w formie Protokołu 
częściowego odbioru technicznego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy, 
podpisanego bez uwag przez Strony.  

9. Odbiory częściowe nie stanowią potwierdzenia należytego wykonania przedmiotu 
Umowy jako całości.  

10. Odbiory częściowe nie stanowią podstawy do wystawiania faktur za częściowo 
wykonane prace. 

§ 8 

Odbiór końcowy  

 
1. Strony umowy ustalają, że dokonają odbioru robót po wykonaniu wszystkich robót. 

Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich 
dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy.              
O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie skutecznie 
zawiadamiał Wykonawcę w sposób i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 
3-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie 
dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały itp.) 



 

wymagane w umowie lub na podstawie przepisów prawa, związane z wykonaniem robót, 
oraz dokumentację powykonawczą. 

3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż za dzień wykonania robót uznają dzień zgłoszenia 
przez kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego robót, jeżeli za pierwszym 
razem nastąpił ich odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady Zamawiający: 
1) ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się 

do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie możliwy na ich usunięcie; 
2) ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli stwierdzone wady nie 

nadają się do usunięcia; 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót spisany będzie protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót, jak też terminy 
wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad, 
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy, odpowiednio 
dostosowanego do jej przedmiotu. 

6. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez 
niego w protokole oświadczenia o ich odbiorze bez zastrzeżeń, jak i potwierdzenia w 
protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych obowiązków 
wynikających z umowy. Do protokołu odbiorów robót, dla potwierdzenia wykonania 
przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane 
dokumenty i oświadczenia przekazane przy odbiorach częściowych. 

 

§9  
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

w kwocie brutto ............. zł ( ......................................................................................... ). 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania wszystkich 

robót ujętych w dokumentacji technicznej i o których mowa w § 1, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej 
przez Wykonawcę za roboty zrealizowane i odebrane zgodnie z postanowieniami § 8. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury, wystawionej zgodnie              
z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót,              
w którym Zamawiający stwierdzi, że dokonuje ich odbioru bez zastrzeżeń. 

6. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………………….. 
O zmianie numeru rachunku Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. 
Zmiana numeru rachunku nie stanowi zmiany umowy. 

7. Strony umowy ustalają, iż faktura będzie wystawiona na Zamawiającego. 
8. Strony ustalają,  iż dniem zapłaty będzie  dzień  obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
9. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich wierzytelności wynikających  

z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ani dokonać kompensaty. 



 

 

§10  
PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY 

 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas 
realizacji przedmiotu umowy ......................................  

2. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
zapewniony bez ograniczeń dostęp do dziennika budowy i terenu robót. 

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Zamawiającego reprezentuje ..................................   
4. Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy wskazać osobę lub osoby 

zastępujące. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia kolejnych osób nadzorujących 

wykonanie przedmiotu umowy. 
6. Projektantem uprawnionym do sprawowania nadzoru autorskiego jest mgr inż. arch. 

……………... 
7. Wykonawca ustala do pełnienia funkcji kierownika budowy ..................................  
8. Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego oraz 

umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania 
kierownika budowy. 

9. Strony ustalają, że zmiana kierownika budowy i zmiana inspektora nadzoru 
inwestorskiego musi zostać zgłoszona w formie pisemnej (w przypadku zmiany 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - poprzez dokonanie 
stosownego wpisu w dzienniku budowy). Zmiany te nie wymagają zmiany umowy. 

 

§11  
KARY UMOWNE  

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy, między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane              
w wypadkach i wysokościach wyszczególnionych w ust. 2. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu robót - w wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej              

w §  9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 
2) za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub 

rękojmi za wady oraz wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru - w 
wysokości 0,5 % kwoty brutto wskazanej w §  9 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, 
aż do dnia ich usunięcia; 

3) z tytułu niewykonania umowy choćby w części bądź odstąpienia od umowy w 
całości lub części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 12 - w wysokości 20 % kwoty 
brutto wskazanej w §  9 ust. 1. 



 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu. 
Suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty brutto 
wskazanej w §  9 ust. 1. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania bądź nienależytego wykonania Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone w 
Umowie kary umowne lub też szkoda powstanie z przyczyn innych niż te, ze względu, na 
które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 2, będą potrącane z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia na co Wykonawca wyraża zgodę, a w przypadku braku możliwości 
potrącenia będą płatne przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w 
wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 
ich zapłaty. 

6. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar 
umownych Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody 

7. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub nie wykonania 
Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności obowiązkiem 
zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły 
wyższej lub zawinione przez Zamawiającego.  

 
 

§12  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Poza przypadkami przewidzianymi w innych paragrafach umowy Zamawiający 

może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania 
terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn: 
1) zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy; 
2) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia przewidzianego 

umową na ich rozpoczęcie; 
3) przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy              

i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 3 kolejne dni; 
4) realizacji robót przez Wykonawcę w sposób niezgodny z umową; 
5) opóźnienia w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy przekraczającej 3 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia 
robót, wymienionego w § 4; 

6) dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami 
umowy; 

2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1 - 6 może nastąpić w terminie 

do 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek               
z przyczyn. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający 
przystąpi do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania. 



 

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest 
zobowiązany do przekazania wykonanych robót i dokumentów, o których mowa w § 8 
ust. 2, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa              
w zdaniu poprzedzającym, Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan 
przedmiotu umowy na dzień odstąpienia. 

6. W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości              
i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 13 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej rękojmi za wady i 60-miesięcznej 
gwarancji jakości wykonanych robót. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się 
w dniu następnym po dacie protokołu ostatecznego odbioru robót. Prawo wyboru 
dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna 
należy do Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną 
zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji i rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej 
usunięcie. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt 
usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca, którego wartość uiści w terminie 
21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do pokrycia kosztów. 

5. Mimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości 
techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy 
obniżenia wynagrodzenia umownego, opierając się na sporządzonej na zlecenie 
Zamawiającego ekspertyzie i wycenie rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez 
rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie 
Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie 
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad. 

6. W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do 
dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia 
w wyznaczonym terminie. 

7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) oraz na zasadach przewidzianych w ust. 1-6. 

8. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu 
przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce 
wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie 
powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego 
wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są 
wiążące dla Wykonawcy. 

 



 

§14  
ZMIANY UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod 
rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy dotyczących: 
1) terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody, w następujących 

przypadkach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem 
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

b) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

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

d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami; 

2) terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie 
technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących 
przypadkach: 
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego na 
podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót nie 
zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji, 

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

3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały 
co najmniej takie kwalifikacje, jak wymagane przez Zamawiającego w zaproszeniu 
do udziału w negocjacjach; 

4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie 
danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. W 



 

tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie do 
ograniczonego zakresu prac. 

3. Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa 
w ust. 2, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany 
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania 
takiej zmiany. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, 
w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien się dowiedzieć o danym zdarzeniu 
lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, zgodnie z zasadami określonymi 
w umowie, i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy. 

5. W terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz 
z propozycją i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający 
ustosunkowuje zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 
żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w 
przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

 
 

§15  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie powiadomienia czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień 

umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy 
pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony, za potwierdzeniem odbioru, 
określony w umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, 
korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 
i nie odebraną uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji. 

2. Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową oraz dokonały i będą dokonywać 
interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, 
mogących powstać w przyszłości sporów na tle jej wykonania. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji 
umowy, rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:  
1) dokumentacja techniczna składająca się z: 

a) projektu przebudowy przyłącza wodociągowego datowanego na 27 sierpnia 2018 r. 
b) przedmiaru robót; 
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

2) wzór protokołu odbioru częściowego; 
3) wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 
 
 
 
 

      ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


