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Załącznik nr 4 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANE  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie i wybudowanie 

budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i małą architekturą w Gdańsku przy ul. 

Ptasiej na działce 620/2 i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu Umowy, wykonanego 

zgodnie z ustaleniami, uzupełnieniami i załącznikami programu funkcjonalno-użytkowego, 

dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, 

specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej  oraz obowiązującymi przepisami 

a także usunięcie wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie wykonania 

Umowy oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne.  

2. Budynek o którym mowa w punkcie 1. zostanie zaprojektowany i wybudowany w sposób 

umożliwiający zawarcie przez użytkowników poszczególnych lokali indywidualnych umów na 

dostawę mediów niezbędnych dla prawidłowej obsługi poszczególnych lokali użytkowych w 

tym budynku.   

3. Szczegółowy zakres robót określa: 

a) W zakresie wykonania dokumentacji projektowej - § 1 „Istotnych postanowień umowy na 

wykonanie dokumentacji projektowej” (załącznik nr 4A do SIWZ) 

b) W zakresie wykonania robót budowlanych – pkt 1 „Istotnych postanowień umowy o roboty 

budowlane” (załącznik nr 4B do SIWZ) 

 

§ 2 

Słowniczek umowy 

1. Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład 

wszystkich części Umowy: 

a) Inżynier Projektu – jest to Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca 

osobowości prawnej wyłoniona przez Zamawiającego, reprezentująca Zamawiającego jako 

Inwestora zgodnie z normami polskiego prawa budowlanego i przepisami w tym zakresie 

obowiązującym na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa  

b) Teren budowy – jest to działka wymieniona w pozwoleniu na budowę oraz teren wykraczający 

poza działkę wskazaną w pozwoleniu na budowę o ile jakiekolwiek roboty budowlane wymagać 

będą wykorzystania tego terenu 

c) Program funkcjonalno-użytkowy – jest to opracowanie dostarczone przez Zamawiającego 

zawierające opis zadania budowlanego i określające przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, 

materiałowe i funkcjonalne wraz z uzupełnieniami  

d) Umowa – jest to Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o zaprojektowanie i 

wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym, którą tworzy niniejszy formularz 

Umowy oraz następujące dokumenty, które będą uznawane za integralne części Umowy: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

- Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy  

- Program funkcjonalno-użytkowy  
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e) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – są to dokumenty lub kwota, o których 

stanowi art. 148 PZP 

§ 3 

Skróty 

1. Poniżej podaje się skróty i uproszczenia używane w dokumentach wchodzących w skład 

wszystkich części Umowy: 

a) BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy  

b) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

c) CPV – Wspólny słownik zamówień publicznych 

d) DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa 

e) KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

f) PB – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

g) PFU – program funkcjonalno-użytkowy 

h) PN – Polska norma 

i) P. poż. – ochrona przeciwpożarowa  

j) PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

k) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

§ 4 

Etapy i terminy realizacji umowy 

1. Strony Umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich niżej zastrzeżonych terminów 

realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania Umowy. 

3. Termin realizacji zamówienia ustala się na 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

4. Okres realizacji Umowy został podzielony na następujące etapy: 

a) Wykonanie koncepcji architektonicznej z uwzględnieniem treści PFU a następnie poddanie jej 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego – 28 dni od dnia podpisania Umowy  Zamawiający 

zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 7 dni na sprawdzenie i zatwierdzenie koncepcji 

architektonicznej Etap ten zakończy się zatwierdzeniem przez Zamawiającego koncepcji 

architektonicznej. 

b) Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie jej zatwierdzenia od Zamawiającego wraz 

ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – 2,5 miesiąca od dnia podpisania 

Umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 10 dni na sprawdzenie i 

zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. Etap ten zakończy się zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego projektu architektoniczno – budowlanego oraz złożeniem przez Wykonawcę 

wniosku o wydanie decyzji – pozwolenie na budowę.   

c) Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacją warunków wykonania robót oraz 

kosztorysem robót i uzyskanie ich zatwierdzenia od Zamawiającego – 4 miesiące od dnia 

podpisania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie w tym terminie maksymalnie 10 dni na 

sprawdzenie i zatwierdzenie przedłożonej dokumentacji. Etap ten zakończy się zatwierdzeniem 

przez Zamawiającego wielobranżowego projektu wykonawczego.   

d) Roboty budowlane; rozpoczęcie prac – 4 miesiące od dnia podpisania Umowy  

e) Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie przez Niego 

pozwolenia na użytkowanie obiektu – 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 
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1. Za wykonywanie prac, o których mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

wartość netto: …………………………….(słownie:…………) 

podatek VAT ……..w wysokości…………..(słownie:………..) 

wartość brutto: ……………………………….(słownie:……….) 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w sposób następujący:  

a) Za wykonywanie prac o których mowa w § 4 pkt 4 lit. a, b i c Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

wartość netto: …………………………….(słownie:…………) 

podatek VAT ……..w wysokości…………..(słownie:………..) 

wartość brutto: ……………………………….(słownie:……….) 

b) Za wykonywanie prac o których mowa w § 4 pkt 4 lit d i e Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe zgodnie z art. 632 KC w wysokości: 

wartość netto: …………………………….(słownie:…………) 

podatek VAT ……..w wysokości…………..(słownie:………..) 

wartość brutto: ……………………………….(słownie:……….) 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w pkt. 1., ewentualnie pomniejszonego o wartość ograniczonego przez 

Zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy rozliczonego zgodnie z pkt. 6. 

Wynagrodzenie, to obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie przez Wykonawcę, pominięcie ani brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w pkt. 1. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie opłaty związane z wykonywaniem robót i 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia umownego wynagrodzenia ryczałtowanego.  

5. Zapłata wynagrodzenia oraz wszelkie inne płatności będą dokonywane w walucie polskiej. 

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, sposób obliczenia kwoty, 

którą należy odliczyć od wynagrodzenia wykonawcy, będzie następujący:  

a) Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie określona na podstawie różnicy wartości rozwiązań 

przewidzianych pierwotnie do wykonania w dokumentacji projektowej i rozwiązań 

zastosowanych w ramach wprowadzonej zmiany.  Zastosowane zostaną przy tym ceny 

jednostkowe, wskazane dla danego elementu w kosztorysie doręczonym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.  

b) Ewentualnie w sytuacji, gdy cena jednostkowa dla któregokolwiek elementu robót, którego 

dotyczy wprowadzana zmiana, nie będzie wskazana w tym kosztorysie, ustalenie wartości 

elementów prac budowlano-montażowych pierwotnie projektowanych i zamiennych nastąpi na 

podstawie KNR (średnie ceny I stawki robocizny dla rejonu Pomorskiego, stolica województwa 

- „SEKOCENBUD"). Przyjete zostana następujące wskaźniki cenotwórcze: roboty ziemne – 

Ko=40%, roboty pozostałe – Ko=60%, Kz= 10%, Z=10%. W przypadku ich braku w  

SEKOCENBUDzie, będą kolejno stosowane INTERCENBUD a następnie: ORGBUD. 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy, wymieniona w punkcie 

2 a) i b) wartość netto zostanie odpowiednio dostosowana do aktualnych stawek podatek VAT 

w następujący sposób:  

 

 

   wartość brutto 

nowa wartość netto = ----------------------------- 

1 + nowa stawka VAT 
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8. Po wprowadzeniu nowej stawki podatku VAT  nowe wartości zostaną wprowadzone do Umowy 

aneksem. 

 

§ 6  

Przedstawiciele stron  

1. Zamawiający wyznacza jako swojego przedstawiciela ………………. 

2. Wykonawca wyznacza jako swojego przedstawiciela …………………. 

 

§ 7  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 PZP wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, tj. ………….. (słownie:………………………).  

2. Zgodnie z treścią art. 151 ust. 1 PZP kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady wynosi 30% wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, tj. …………… 

(słownie:……….). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

.................................... najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące 

elementy: 

a) Nazwę Wykonawcy i adres jego siedziby 

b) Nazwę beneficjenta (Zamawiającego) 

c) Nazwę gwaranta lub poręczyciela  

d) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją 

e) Oświadczenie, że: gwarant zobowiązuje się do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, kwoty zobowiązania na pierwsze 

żądanie zapłaty w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie 

określonym w Umowie lub nie wykonał przedmiotu Umowy z należytą starannością 

f) Wskazanie zgodnie z treścią art. 150 ust. 8 PZP, iż „w przypadku nieprzedłużenia lub 

niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia”. 

5. W przypadku przedłożenia poręczenia lub gwarancji niezawierającej elementów wskazanych w 

pkt 4 lub wprowadzenia do jej treści zapisów i warunków innych niż te, które Zamawiający 

uznał za dopuszczalne Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

6. Zamawiającego nie jest zobligowany do posiadania zgody Wykonawcy na wypłatę 

odszkodowania z udzielonego zabezpieczenia. Zamawiający nie jest zobligowany do 

posiadania zgody Gwaranta ani od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków 

skorzystania z udzielonego zabezpieczenia.  

7. Zgodnie z treścią art. 148 ust. 5 PZP zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione 

w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach i 

w terminach określonych w art. 151 PZP 

9. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna na zasadach 

przewidzianych w art. 149 PZP 
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§ 8  

Rękojmia za wady i Gwarancja jakości  

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Zamawiający może wykonywać przez 60 

miesięcy (5 lat) na zasadach określonych w KC, niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot umowy (w tym między innymi: elewacje 

budynku, okna w mieszkaniach i w pozostałej części budynku, drzwi wejściowe do budynku i 

mieszkań, mała architektura, tereny zielone, drogi wewnętrzne) na okres ….… miesięcy (… 

lat). 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego 

dokumenty (karty) gwarancyjne producenta lub sprzedawcy urządzeń wyposażenia lokali i 

budynku itp. zainstalowanych w budynku.  

4. Okres odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji jakości gwarantuje w szczególności: 

a) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej: 

- brak jakichkolwiek nieścisłości i dwuznaczności w treści projektu, 

- zupełność projektu, 

- zgodność pomiędzy częściami projektu, 

- brak błędów projektowych, 

- zgodność projektu z przepisami prawa, normami polskimi i europejskimi, zasadami 

wiedzy technicznej. 

b) W zakresie robót budowlanych; 

- usuwanie wad lub dokonywanie napraw przedmiotu umowy na koszt własny 

wykonawcy, 

- przystąpienie do usunięcia wad lub dokonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 

dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia, 

- w sytuacjach awaryjnych usunięcie wady nastąpi natychmiast po otrzymaniu 

zgłoszenia, 

- dokonywanie lub wykonywanie na koszt Wykonawcy przeglądów i czynności 

serwisowych, systemów maszyn i urządzeń zgodnie z zaleceniami producentów lub 

dostawców w zakresie niezbędnym do zachowania warunków gwarancji jakości 

producenta tych maszyn lub urządzeń oraz w zakresie wymaganym w instrukcjach 

obsługi.  

- Przeprowadzanie corocznych bezpłatnych przeglądów, regulacji i konserwacji okien w 

lokalach użytkowych, okien w pozostałej części budynku, drzwi wejściowych do 

budynku, lokali oraz drzwi wewnętrznych w lokalach części – przeglądy i konserwacja 

muszą spełniać wymagania i zalecenia producentów poszczególnych okien i drzwi,  

- W ciągu pierwszych 36 miesięcy gwarancji dokonywać pielęgnacji zieleni urządzonej 

w ramach przedmiotu Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia zgłoszonych wad lub nie dokona napraw w 

terminie określonym w pkt 5, Zamawiający może usunąć wady i dokonać napraw na koszt 

Wykonawcy bez odrębnego wezwania.  

7. W przypadku dokonania przez Wykonawcę istotnych napraw lub wymiany wadliwej części 

przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od podpisania przez obie strony 

protokołu odbioru istotnych napraw lub wymiany wadliwych elementów.  

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w okresie gwarancyjnym trzech wad danego 

elementu przedmiotu Umowy, zgłoszenie kolejnej wady tego elementu będzie skutkowało 

obowiązkiem Wykonawcy do wymiany go na element wolny od wad. 
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9. Wykonawca odpowiada za prawidłowe skonfigurowanie i skalibrowanie systemów oraz 

urządzeń objętych Przedmiotem Umowy, w sposób zapewniający odpowiednie warunki 

panujące w wykonywanych i przebudowywanych obiektach, z uwzględnieniem 

obowiązujących norm, wymagań dotyczących funkcjonowania obiektów zgodnie z 

przeznaczeniem i właściwości znajdującego się w nich wyposażenia. Za wadę Przedmiotu 

Umowy będzie uważane funkcjonowanie systemów i urządzeń w sposób niezapewniający 

spełnienia warunków opisanych powyżej.    

 

§ 9 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości i sytuacjach: 

a) 0,1 % wartości przedmiotu Umowy brutto - za każdy dzień opóźnienia terminu wykonania 

przedmiotu Umowy 

b) 0,01 % wartości przedmiotu Umowy brutto -  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu innych 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy, dla których w Umowie podane są terminy, 

w tym za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek w okresie rękojmi lub gwarancji  

c) 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto -  w razie odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części z przyczyn za które odpowiada Wykonawca, w 

szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

Umowy  

d) 20 % wynagrodzenia umownego brutto -  w razie odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania 

Umowy w całości lub w części z przyczyn za które Zamawiający nie odpowiada  

e) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto z tytułu: 

- każdorazowo w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian 

- każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub jej zmian  

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

f) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w 

wysokości niżej wskazanej.  

- Kara umowna w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto z chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę za każdą osobę - w przypadku niewypełnienia tego wymogu w 

okresie poniżej 1 miesiąca.  

- Kara umowna w wysokości iloczynu minimalnego wynagrodzenia brutto, ilości osób 

zatrudnionych i ilości rozpoczętych miesięcy – jeżeli okres zatrudnienia przekracza 1 miesiąc 

w czasie, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2. Suma nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych nie może przekroczyć 

20 % ceny umownej brutto. 

3. Jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo 

dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy.  

 

§ 10 

Zmiany w umowie  

1. Zmiany w umowie mogą nastąpić w sposób i w zakresie wskazanym w Rozdziale 14 SIWZ.  
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§ 11  

Cesja  

1. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy dokonać cesji praw wynikających z niniejszej 

umowy na osobę trzecią, w szczególności uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne 

oraz z tytułu gwarancji jakości. 

2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na 

rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających niniejszej Umowy na rzecz 

osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania uprawnieniami wynikającymi z 

niniejszej umowy, w tym do ustanowienia zabezpieczeń na prawach Zamawiającego, 

wynikających z niniejszej umowy oraz do dokonania cesji praw Zamawiającego 

przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz instytucji finansującej realizację 

inwestycji. 

 

§ 12  

Odstąpienie od umowy  

1. Oprócz przypadków określonych w tytule XV KC Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

następujących przypadkach: 

a) na podstawie art. 145 PZP - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

b) Stwierdzenia niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę, w tym niedotrzymywanie przez Wykonawcę terminów realizacji określonych w 

harmonogramie rzeczowo- finansowym dla poszczególnych elementów robót, 

c) Wstrzymania wykonania robót przez Wykonawcę bez upoważnienia Zamawiającego, 

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości  

e) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 

f) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

aktem oskarżenia. 

2. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający popadnie w stan likwidacji lub stan 

upadłości.  

3. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej i zawierać będzie uzasadnienie. Obie strony 

mogą odstąpić od umowy w przypadkach wyżej wskazanych w terminie 10 miesięcy od dnia 

podpisania niniejszej umowy.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania 

realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu 

budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to wszelkie 

znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty 

zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 



  Załącznik nr 4 do SIWZ 

6. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od Umowy zostaną dokonane na podstawie niżej 

określonych zasad: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera Projektu, 

b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inżynier Projektu wystawia świadectwo płatności 

obejmujące wartość wykonanych robót, niezapłaconych dotychczas oraz zakupionych 

materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 

 

§ 13 

 Postanowienia ogólne 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie będą 

miały przepisy PZP, KC, PB i innych ustaw oraz przepisów wykonawczych do powyższych 

ustaw. 

2. Językiem Umowy jest język polski. 

3. Wymiana korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem Projektu  oraz Wykonawcą, w 

związku z koniecznością wystawiania licznych pism, odbywać się będzie w zgodzie z procedurą 

przedstawioną w załączniku nr 4 Tym samym nakłada się obowiązek stosowania w trakcie 

realizacji zamówienia unormowanego w załączniku nr 4 obiegu dokumentów pomiędzy 

przedstawicielami stron i  Inżynierem Projektu. 

4. Wszelkie postanowienia Umowy oraz załączników będą interpretowane na podstawie 

przepisów prawa polskiego. 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib 

lub nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów. 

6. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 


