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U M O W A  Nr (WZÓR) 
 

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

 

……………………………………………….. reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………….. 

Zwanym dalej w umowie „WYKONAWCĄ” wybranym w ramach przeprowadzonego zapytania 

ofertowego (nr ZO/EG/7/2018). 

a 
Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, NIP: 672-17-59-965, 
REGON: 331031889, kapitał zakładowy 11.470.000,00 zł, działającym na podstawie 
KRS0000085020, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, reprezentowanym przez: 
1. inż. Tomasza Hajdasza    – Prezesa Zarządu 
2. Annę Bobko     – Główną  Księgową 
Zwanym dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM” 
 
o następującej treści:  

 
I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza wodociągowego w ul. Połczyńskiej 
(działka nr 16 oraz 15/3) w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami 
niniejszej umowy i zapisami zapytania ofertowego (sygnatura sprawy ZO/EG/7/2018) 
wraz z załącznikami stanowiącego integralną część umowy. 

 

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 
 § 4. 

1. Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji robót: 
a) roboty zostaną wykonane w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018r. 

2. Za datę zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do 
odbioru końcowego, o którym mowa w §13.  
 

 
III. ZASADY  POROZUMIEWANIA  SIĘ  STRON 

§ 5. 
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 

dotyczących interpretowania umowy, odbywać się będzie w drodze korespondencji 
pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Zamawiający dopuszcza możliwość 
porozumiewania się stron za pośrednictwem e-mail pod warunkiem, że korespondencja 
przesyłana będzie na adres : sekretariat@zuk-swidwin.com.pl . Otrzymanie korespondencji 
(za pośrednictwem poczty tradycyjnej jak również poczty elektronicznej) winno 
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każdorazowo zostać potwierdzone przez odbiorcę. Wobec braku zastosowania się do 
procedur wskazanych powyżej korespondencję uznaje się za niedostarczoną. 

 
IV. OBOWIĄZKI  I  ZAKRES  ODPOWIEDZIALNOŚCI  WYKONAWCY 

§ 6. 
1. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia: 
a) zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, 
b) będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie wykonywanych prac oraz 

zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami dotyczącymi ppoż.  
i bhp, 

c) w czasie realizacji robót oraz po ich ukończeniu będzie utrzymywał ład i porządek na 
terenie objętym pracami, umożliwiając jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

d) po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i powstałe odpady na 
własny koszt oraz pozostawi teren uporządkowany i nadający się do użytkowania. 

e) Zobowiązuje się Wykonawcę do określenia miejsca składowania powstałych podczas robót 
odpadów. W przypadku konieczności ich wywozu na składowisko winien posiadać dowód 
zapłaty za ich przyjęcie. W pozostałych przypadkach Wykonawca przedłoży na żądanie 
Zamawiającego dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania powstałych 
odpadów. 

2. Wykonawca winien być ubezpieczony od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, 
losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

3. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz sprzęt. 
4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie na okres od daty rozpoczęcia robót do końca okresu 

zgłaszania wad, dla następujących wypadków które mogą być spowodowane zagrożeniami 
stanowiącymi ryzyko Wykonawcy: 

a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach 
b) szkody w sprzęcie 
c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, 

materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy 
d) nieszczęśliwe wypadki 
e) szkody osób trzecich 

5. Umowa ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie 
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 

 
§ 7.  

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
prawa budowlanego. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi  
i sprzętu.  

3. Materiały i sprzęt, o których mowa w pkt.2 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie zgodnie Prawem Budowlanym.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.  

5. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 
spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez 
Zamawiającego. W wypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci 
prawo do podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu robót. 
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6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przerwie roboty, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, 
odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem. 

7. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót lub ich części, a także 
zniszczenia lub kradzieży urządzeń w czasie realizacji z winy Wykonawcy, jest on 
zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 8. 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom. 
2. Powierzenie jakiejkolwiek części robót podwykonawcy wymaga zachowania procedury 

określonej w art. 647(1) Kodeksu cywilnego, w braku której nie powstaje 
odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawców.  

3. Dla uznania podwykonawstwa konieczne jest sporządzenie umowy o podwykonawstwo 
zawartej pomiędzy Wykonawcą i wybranym podwykonawcą. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres 
przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.  

5. W nawiązaniu do zapisów pkt. 4 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

6. Projekt umowy musi zawierać wskazanie terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku oraz dokładne określenie przedmiotu umowy 
podwykonawczej, poprzez określenie zakresu prac podlegających podzleceniu. 
Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowić  załączony do projektu umowy, a następnie 
do umowy, przedmiar robót (oferta) sporządzony przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na bazie przedmiaru robót (oferta) załączonego do Umowy łączącej 
wykonawcę i zamawiającego. Przedmiotowy dokument musi zawierać ceny jednostkowe 
wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie mogą być wyższe aniżeli przewidziane w 
niniejszej Umowie ceny jednostkowe należne wykonawcy z tytułu ich wykonania 
podzleconych prac.  

7. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest 
zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych  
w treści zapytania ofertowego wraz z jego załącznikami oraz w pkt. 6 niniejszego paragrafu 
oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa 
w pkt 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w pkt 
9 gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej 
umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania zamawiającemu, do którego nie wniósł 
zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

11. Nie udzielenie zgody przez Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawcy nie powoduje 
nieważności umowy zawartej w relacji Wykonawca-Podwykonawca, lub podwykonawca-
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dalszy podwykonawca i nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków przyjętych na 
podstawie niniejszej umowy. 

12. Warunki i zobowiązania wynikające z umowy, w tym m.in. dotyczące jakości robót, 
porządku na budowie, stosowanych materiałów i dokumentacji, odnosić się będą 
każdorazowo również do podwykonawców, w odpowiednim zakresie. 

13. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy 
niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej 
sprawie.  

14. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą Umowę(konsorcjum), umowa  
z podwykonawcą musi zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum oraz przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich uczestników 
konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 
podwykonawcy, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 
własne działania lub zaniechania.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane. 

18.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od zamawiającego informacji w tej 
sprawie.  

20. W przypadku zgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w pkt 19, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający w zależności od sytuacji:  

a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

21. Zamawiający dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag, o których mowa  
w pkt 19 lub od dnia, w którym upłynął 7-dniowy termin ich zgłoszenia. 
22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 
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23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 
niż 5% wartości określonej w § 14 niniejszej Umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 
od Umowy. 
24. W przypadku wykonywania zamówień dodatkowych lub uzupełniających z udziałem 
podwykonawców zamawiający wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te 
zakresy robót. 
25. Opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy i/lub 
dalszego podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych 
od wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót i/lub 
przedmiotu Umowy. 
26. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania 
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za 
własne działania lub zaniechania. 
27. Zamawiający dokonał akceptacji umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane w stosunku do podmiotów tj.:  
a) ……………………………………………………………….. 
 

§ 9. 
1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej 

umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 
przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także będą one wyposażone  
w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia. 

2. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 
c) przeszkolenie stanowiskowe. 

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania prac każdą osobę, która przez swój 
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 
wykonaniu umowy. 

 
§ 10. 

1. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe 
z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp  
i ppoż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu 
dokonania odbioru robót. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody 
Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub 
robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad. 

 
V. GWARANCJA 

§ 11. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………… gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. 
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru całego 

przedmiotu niniejszej umowy.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia go przez Zamawiającego.  
4. Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określany 

przez strony umowy. 
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VI. ZASADY  ODBIORU  ROBÓT 

§ 12. 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie 

pisemnej. 
2. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 5 dni 

roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości robót do odbioru.  
3. Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego.  
4. Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne - aż do czasu usunięcia tych wad.  
5. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający 

wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad. 
6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę, materiały i urządzenia użyte do 

usunięcia wad. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako 
wadliwych. 

8. Zamawiający może wyznaczyć termin ostatecznego pogwarancyjnego odbioru robót po 
upływie terminu  gwarancji ustalonego w umowie. 

 
VII. WYNAGRODZENIE 

§ 13. 
Za wykonanie przedmiotu  umowy, określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
umowne (kosztorysowe) w wysokości: ………………………………netto (słownie : 
………………………………….) + obowiązujący podatek VAT, ustalone na podstawie oferty 
cenowej Wykonawcy złożonej w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 
stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.  
 

§ 15. 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT, z konta Spółki. 
2. Fakturę należy wystawić w terminie do 30 dni od ostatecznego odbioru robót na adres: 

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
Ul. Armii Krajowej 21 
78- 300 Świdwin 
NIP: 672-17-59-965 

3. Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto podane 
przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby 
Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia 
przelewu bankowego. 

 
VIII. KARY UMOWNE 

§ 16. 
1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto określonego w §13 

i nazwanego niżej "wynagrodzeniem", w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru, w wysokości 0,1% wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 
rozpoczęty,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  wysokości 10% 
wynagrodzenia. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza 
wysokości zastrzeżonych kar umownych. 

 
IX. ZMIANY 

§ 16. 
1. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

spowodowanej nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków.  
W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do 
podniesienia powyższego zarzutu po zakończeniu robót. 

2. Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru przerwie roboty, a jeżeli zaistnieje taka 
potrzeba, odpłatnie zabezpieczy wykonane roboty przed zniszczeniem. 

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót lub ich części, a także 
zniszczenia lub kradzieży urządzeń, materiałów w czasie realizacji z winy Wykonawcy, jest 
on zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót 
podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego 
obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory 
niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 
poprzedniego na własny koszt. 

5. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, a trakcie prowadzenia inwestycji mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania poszczególnych elementów robót. 
Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest 
równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje pierwotny zakres robót.  
W tym przypadku Wykonawca przedstawia opis proponowanych zmian wraz z rysunkami 
(jeżeli są konieczne). Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół 
konieczności, a następnie dostarcza Wykonawcy stosowną dokumentację na te roboty wraz 
ze zleceniem ich wykonania. 

7. W przypadku gdy określone w pkt. 5 i 6 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji 
traktuje się je jako roboty dodatkowe, a Zamawiający złoży dodatkowe zamówienia na ich 
wykonanie, po okazaniu przez Wykonawcę wstępnego kosztorysu na wykonanie tych 
robót. 
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XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 20. 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 
c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części,  
d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn 

oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie  
w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie  
z postanowieniami niniejszej umowy, 

f) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:  

a) odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, bez wskazania 
uzasadnionej przyczyny,  

b) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

c) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania,  
w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej 
umowie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać 
uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i sporządzi wykaz materiałów lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, a które 
nie są objęte niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego,   

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

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót, 
zaplecza i urządzeń, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na ich przejęcie. 

 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 
1. Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego wykonania robót  

z powodu: 
a) działania sił wyższych, 
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b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego 
2. Zmiana postanowień zawartej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących 

integralną część niniejszej umowy, może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.  

 
§ 22. 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać 
będą polubownie. 

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
 
 

§ 23. 
Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy. 

 
§ 24. 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu 
cywilnego, prawa budowlanego, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 
cywilnego. 
 

§ 25.  
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 


