
 
Załącznik nr 6 

Projekt umowy 

Nr spr.1 /2012 
U m o w a  nr …………/2012 

 
  

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

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „WOJCIECHOWSKI”   
Zdzisław Wojciechowski  
Bukowiec Opoczyński 7A, 26-300 Opoczno  Siedziba Firmy -  Sobawiny 7E 
NIP:768-000-11-59          REGON: 590075535 
Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 577 Gmina Opoczno 
reprezentowaną przez : 
 
WŁAŚCICIELA – ZDZISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO  

zwany dalej Zamawiającym, a  

………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez : 

………………………………………………………………………………………….. 

zwany dalej Wykonawcą. 

§ 1 

1. W wyniku pisemnego postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a 
Wykonawca przyjmuje do wykonania (przedmiot umowy): BUDOWĘ BIOGAZOWNI 
ROLNICZEJ O MOCY 0,5 MW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I 0,7MW ENERGII 
CIEPLNEJ WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś 
Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka . Działanie  
II.9 Odnawialne Źródła Energii w tym: 

• Zaprojektowanie biogazowi z pozyskaniem pozwolenia na budowę 
• Budowa biogazowi o mocy 0,5 MW energii elektrycznej i 0,7 energii cieplnej  
• Szkolenie personelu 
• Dokumentacja powykonawcza 
• Tablice informacyjne o finansowaniu z UE 
• Tablice pamiątkowe o finansowaniu UE 

 
2. Zakres przedmiotu umowy określa program funkcjonalno użytkowy ( załącznik nr 1 do 
SIWZ) oraz projekt umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ). 

3. Wykonawca oświadcza, ze zapoznał się z programem funkcjonalno użytkowym  oraz 
dokonał wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczające do opracowania i realizacji 
zamówienia. 

 



 
4. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się 
będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej 
doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

- koncepcja z prezentacją w siedzibie Zamawiającego: 2 tygodnie od daty podpisania 
umowy, 
- projekt wraz z pozwoleniem na budowę:  6 miesięcy od daty podpisania umowy  
- budowy biogazowi: od daty podpisania umowy do 30.06.2013 
- dokumentacja powykonawcza: od daty podpisania umowy do 31.07.2013 
Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia po uzyskaniu 
zgody ze strony Zamawiającego i instytucji zarządzającej RPO 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy: 
1. Wykonawca ma obowiązek wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z 
ofertą, dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, postanowieniami n/Umowy, 
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, prawem budowlanym, polskimi normami 
oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót 
budowlanych. Normy i inne fachowe informacje techniczne są miarodajne w tej wersji, jaka 
obowiązuje w momencie zawarcia umowy.  

2. Wykonawca zapewni, wykwalifikowany personel techniczny i siłę roboczą, materiały, 
urządzenia oraz sprzęt, a także inne przedmioty natury tymczasowej, niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w n/Umowie.  

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy siłami własnymi i/lub przy pomocy zatrudnionych 
podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 
wszelkie działania lub zaniechania zatrudnionych przez niego podwykonawców, w takim 
samym stopniu jak za działania lub zaniechania własne.  

4. We wszystkich sprawach dotyczących wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca winien 
przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym w szczególności 
przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i 
ochrony środowiska.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów posiadających stosowne atesty, 
certyfikaty materiałowe, świadectwa i certyfikaty zgodności, które przed podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu.  
Ponadto wykonawca zobowiązany jest do: 
Opracowania map do celów projektowych 
Pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień 
Wykonanie dokumentacji rozwiązania ewentualnych kolizji teletechnicznych i innych 
zlokalizowanych na trasie rowu przydrożnego. 
 
Opracowania kompletnej dokumentacji w 4 egzemplarzach wraz z wersją                     
elektroniczną dla inwestora.  
Uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. 



 
Podczas dostarczenia  dokumentacji projektant składa oświadczenie o  jej kompletności.      

 
Obowiązki Zamawiającego  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) Przekazanie terenu budowy wolnego od praw osób trzecich w zakresie umożliwiającym 
swobodne prowadzenie robót oraz organizację zaplecza budowy;  

2) Zapewnienie dróg dojazdowych do terenu budowy;  

3) Wskazanie i udostępnienie punktu poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy 
na terenie budowy;  

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia umownego na zasadach określonych w Umowie;  

5) Dokonywanie sprawdzeń i zatwierdzeń przewidzianych w Umowie;  

6) Przystąpienie do i dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz innych 
odbiorów zgodnie z postanowieniami n/Umowy;  

7) Dostarczenia na własny koszt surowców wsadowych (substratów: kiszonki i odpadów 
poubojowych) niezbędnych do uruchomienia procesu fermentacji. 

8) Bezpłatne przekazania Wykonawcy do korzystania bądź wspólnego używania:  

a) Niezbędnych miejsc magazynowych i miejsc pracy na terenie budowy;  

b) Istniejących dróg;  

c) Istniejących przyłączeń wodnych i energetycznych. Koszty za ich korzystanie oraz pomiar i 
liczniki ponosi Wykonawca.  
 
2. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Przedmiotu Umowy z 
przeznaczeniem na finansowanie budowy biogazowni.  

 
§ 4 

Przedstawiciel Zamawiającego  
1. Zamawiający ustanawia swojego upoważnionego przedstawiciela (Przedstawiciel 
Zamawiającego) w osobie p……………………………………  
2. Przedstawiciele Zamawiającego reprezentują Zamawiającego oraz wykonują w jego 
imieniu i na jego rzecz uprawnienia i obowiązki wymienione w Umowie oraz wynikające z 
właściwych przepisów prawa.  
3. Zmiany na stanowisku Przedstawiciela Zamawiającego wymagają uprzedniego pisemnego 
powiadomienia Wykonawcy.  
 
Przedstawiciel Wykonawcy  
Wykonawca upoważnia pana ……………………………………………………….. 
legitymującego się dowodem osobistym nr …………………. do reprezentowania 
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i innych osób trzecich w sprawach dotyczących 
bieżącej realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana przedstawiciela Wykonawcy wymaga 
uprzedniego powiadomienia pisemnego Zamawiającego. 

 



 
§5 

1. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, 
to Wykonawca spowoduje, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała 
żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te: 
1) nie przestrzegają przepisów BHP, 
2) nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, 
3) nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania   i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.  
2.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 
upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku  z umową będą wykonywane.  
3.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumenty zgodnie z 
art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane. 
4.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
5.Od daty protokolarnego przejęcia budowy do końcowego odbioru robót, Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie. 

§ 6 

W ramach wymienionej w § 9 ust. 1 ceny ryczałtowej brutto wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca:  

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji 
powykonawczej. (dokumentacja powykonawcza musi być przedstawiona w wersji 
elektronicznej i pisemnej) 

2) Przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne.  

3) Usunie gruz i materiały z zbędne z placu budowy. 

 

§ 7 

Wykonawca na własny koszt: 

1. Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na składowanie 
materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników, ogrodzenie placu 
budowy wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii 
elektrycznej i wody ponosząc koszty ich zużycia w okresie realizacji robót. 

2. Sporządzi lub zapewni sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w zakresie określonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie 
ustawy prawo budowlane oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i form planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 



 
3. Zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego się na nim mienia. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, 
uzgadniając z Zamawiającym wybór materiałów do robót wykończeniowych.  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881   z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.   z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z 
Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

3. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi 
przedstawić dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te 
Wykonawca wykona na własny koszt. W przypadku pozytywnych wyników badań koszty z 
tym związane ponosi zamawiający. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania 
świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania 
akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. 

5. Jeżeli do zakresu robót podlegających zapłaceniu przez Zamawiającego, w danym okresie 
rozliczeniowym wchodzą urządzenia oraz systemy mechaniczne, elektryczne lub 
elektroniczne Wykonawca dostarczy dodatkowo po 1 egz. instrukcji eksploatacji i 
konserwacji tych urządzeń wraz z kopiami ich gwarancji. 

 

§ 9 

1. Cena brutto wykonania przedmiotu umowy została ustalona jako wynagrodzenie 
ryczałtowe i wynosi: ………………………………….zł, (słownie: …………………….......w 
…………………………………………………………..tym podatek VAT stawka = ……% 
na które składa się: 

• Cena ryczałtowa brutto za wykonanie projektu  biogazowi z pozwoleniem na budowę 
…………zł słownie: …………………..…………..……………….............. 

• Cena ryczałtowa brutto za wykonanie budowy biogazowi ……….. ………………zł 
             słownie: …………………..…………..……………….............. 

• Cena brutto za wykonanie szkolenia personelu …………………………………zł 
słownie: ……………………………………………………………… 

• Cena brutto za wykonanie dokumentacji powykonawczej …………………….…zł 
słownie: ………………………………………….…………………… 

• Cena za wykonanie tablic informacyjnych o finansowaniu z UE …………………zł 
słownie: ……………………………………………………………………… 



 
• Cena za wykonanie tablic pamiątkowych  o finansowaniu z UE …………………zł słownie: 

………………………………………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  w 
oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót przedstawiony przez wykonawcę i 
zatwierdzony przez zamawiającego.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do 
dokumentacji projektowej: 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą 
być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je 
tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian 
wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia 
do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem akceptacji nadzoru 
autorskiego ponosi Wykonawca. 

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany 
rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół 
konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze 
zleceniem ich wykonania. 

4. W przypadku, gdy określone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te 
będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe 
zamówienie. 
5. Zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany umowy. Wykonawca będzie wystawiał 
faktury VAT według stawki podatku VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. 
 

§ 10 
1.Terminy  płatności:  

• W zakresie projektu - po wykonaniu projektu i dostarczenia  kompletnej dokumentacji 
oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę, płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u 
Zamawiającego. 

• W zakresie budowy biogazowni – płatność na podstawie faktur częściowych 
wystawionych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego raportem 
procentowym zaawansowania robót według stanu na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego, płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u Zamawiającego.  

• W zakresie szkolenia personelu – po jego przeszkoleniu, płatność w ciągu 30 dni  po 
złożeniu faktury u Zamawiającego 

• W zakresie dokumentacji powykonawczej – po dostarczeniu Zamawiającemu , 
płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u Zamawiającego 

• W zakresie tablic informacyjnych i pamiątkowych - po dostarczeniu Zamawiającemu , 
płatność w ciągu 30 dni  po złożeniu faktury u Zamawiającego 

2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku Zamawiającego. 

3. Płatnik: ………………………………………. 
NIP ……………………     REGON:  ………………….. 
Należność będzie realizowana z konta Zamawiającego  w …………………...……………… 



 
Nr ………………………… na konto Wykonawcy  
nr ........................................................... 
nr ........................................................... 
 

§ 11 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  obowiązującymi normami, 
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP. 

§ 12 

1.Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do 
odbioru końcowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2.Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 

3.Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

§ 13 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu   w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 

§ 14 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami) lub nieterminowej realizacji robót, stwierdzonych dwukrotnym dowodem 
pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy,   a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

§ 15 

1.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

 

 

2.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót 
istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie 
trwania gwarancji. 

3.O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w 
terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po 



 
przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 
dni przed planowanym terminem. 

4.W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający 
wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się 
protokolarnie. 

5.W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad 
wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
innemu wykonawcy.  

6.Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej  i technicznej. 

§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji;    

1) 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane 

2) 24 miesiące na zainstalowane urządzenia 

2. Termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego. 

3. Po upływie terminu gwarancji, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie 
ostateczny, odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem. 

4. Wykonawca gwarantuje serwis techniczny i biologiczny- świadczony nieodpłatnie przez 
do czasu uzyskania pełnej zdolności zakładanych parametrów projektowych biogazowi. 

§ 17 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary 
umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,01 % wynagrodzenia określonego 
w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,01 
% wynagrodzenia określonego w § 9ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez 
Zamawiającego oraz odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach 
określonych w § 14 i § 18 ust. 2 pkt  3i  4 umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 



 
2) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od 
następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary 
umowne. 

§ 18 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy 
przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie 
zakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż jeden tydzień. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie 
przystąpił do odbioru końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1)    w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia; 

 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 
koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od 
umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu 
budowy. 

 

 



 
§ 19 

1.Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, 
zaś w przypadku braku zgodności właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy 
dla siedziby powoda.  
2. W sprawach nieuregulowanych n/Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego zaś w sprawach formalnoprawnych przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego.  

§ 20 
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 21 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

§ 22 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2.Program funkcjonalno użytkowy 

3.Oferta wykonawcy 
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