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UMOWA nr ………………….. (PROJEKT) 

 
W dniu ………………………. r. w Bydgoszczy  pomiędzy: 
Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie. Rodzinnym Ogrodem 
Działkowym MALWA  z siedzibą w Bydgoszczy (kod pocztowy 85-472)  przy ul. Olimpijskiej 3 NIP: 
9670492694, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
………………………………………………………………………………………………………..,  
a 
……………………………………………………………………………………………………….., wpisanym/ą do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
…………………………………………….  pod  numerem  KRS  ……………………..,  NIP:  ……………………………….; 
REGON: ……………………………….., zwanym/ą w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,  reprezentowanym 
przez: 
……………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………..  
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 

…………………………………………., została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
 

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie ROD MALWA w Janowie – etap 1” 
2. Przedmiot umowy obejmuje: 

− budowę grawitacyjnych kanałów zbiorczych kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy ciężkiej 
„S” SDR 34 SN8 fi 200/5,9 mm o długości łącznej 1373 m; 

− budowę włazowych studni rewizyjnych fi 1000 z betonu co najmniej C35/45 z włazami 
żeliwnymi z wypełnieniem betonowym, w ilości 33 szt.; 

− budowę studzienek rewizyjnych z tworzywa (PP, PE lub PVC) DN600 w ilości 19 szt.; 

− budowę studzienek rewizyjnych z tworzywa (PP,PE lub PVC) DN425 w ilości 1 szt.; 

− montaż trójników 200/160 – 55 szt.; 

− montaż króćów przyłączeniowych dług. 1 m PVC SN8 160/4,7 m wraz z zaślepieniem na 
odejściach od trójników i studzienek w kierunku podłączanych budynków; 

− wykonanie włączenia do kanalizacji miejskiej z rur PVC SN8 fi 200 w ilości 3 szt.; 

− odtworzenie nawierzchni dróg wewnętrznych (umocnionych frezowinami) po 
wykonanych robotach; 

− dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej – 3 kpl. 
3. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach umowy 

opisanych w § 2 oraz: 
a) ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);  
b) niniejszej umowie; 
c) normach i przepisach szczegółowych. 

§ 2 
Dokumenty Umowy 

 
1. Następujące dokumenty będą uważane za tworzące niniejszą umowę oraz będą odczytywane i 
interpretowane jako jej części, w następującej kolejności: 

a) Dokument Umowy; 
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b) Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami z etapu 
postępowania przetargowego. 

c) Dokumentacja Projektowa opracowana przez Biuro Projektowe AQUARYS z Bydgoszczy 
 

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej „ST”; 

e) Dokumenty składające się na Ofertę Wykonawcy w tym: 

− Formularz oferty, 

− Zbiorcze Zestawienie Kosztów, 

2. Wszelkie uzupełnienia umowy oraz dokumentów określonych w ust. 1 winny być odczytywane w 
takiej samej kolejności jak dokumenty, które modyfikują. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które 
są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności zapoznał się z 
dokumentami, o których mowa w ust. 1 lit. c i d. 

4. Na realizację zamówienia wydane zostało pozwolenie na budowę nr 561/2019 z dnia 26.06.2019r. 
[WAB.II.6740.510.219.MJ, nr rej. 5870]  

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zgłoszenia rozpoczęcia robót do właściwego organu administracji budowlanej w terminie 
określonym przepisami; 

b) Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do 14 dni od daty 
podpisania umowy wraz z 1 egzemplarzem Dokumentacji Projektowej oraz ST oraz kopią 
decyzji pozwolenia na budowę  i Dziennikiem Budowy; 

c) Stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja robót 
objętych przedmiotem umowy; 

d) Zajmowania pisemnego stanowiska w sprawach przedstawionych do rozstrzygnięcia przez 
Wykonawcę na etapie realizacji umowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia powiadomienia 
go przez Wykonawcę; 

e) Dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy; 
f) Bieżącego informowania Wykonawcy o okolicznościach niezwiązanych bezpośrednio z 

inwestycją, ale mogących mieć wpływ na przebieg realizacji umowy. 
g) Zapewnienia usunięcia nasadzeń na działkach indywidualnych, przez które prowadzona będzie 

sieć  przez użytkowników działek. 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Realizując roboty objęte przedmiotem umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca zobowiązuje się, 

poza obowiązkami wynikającymi ze ST, do: 

a) Prawidłowego wykonania wszystkich robót objętych przedmiotem umowy zgodnie ze 
złożoną Ofertą, Umową, wytycznymi określonymi w SWZ, Dokumentacją Projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami oraz swoją najlepszą wiedzą, doświadczeniem, 
umiejętnościami i zasadami sztuki budowlanej; 

b) Zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy wskazanego w 
Ofercie Wykonawcy; 

c) Przekazania Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia 
rozpoczęcia robót do organu Nadzoru Budowlanego w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy; 

d) Przejęcia placu budowy, jego urządzenia na własny koszt zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST, utrzymania przez okres realizacji przedmiotu umowy; 
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e) Wykonania prac przygotowawczych oraz robót towarzyszących, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy; 

f) Przedstawienia  harmonogramu  realizacji  przedmiotu  umowy  do  akceptacji  przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni od daty podpisania umowy oraz bieżącego aktualizowania 
harmonogramu w miarę postępu robót; 

g) Zakupu i dostarczenia na własny koszt materiałów, urządzeń niezbędnych do należytego 
wykonania umowy; 

h) Zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, zgodnie z właściwymi 
przepisami; 

i) Zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót ulegających zakryciu oraz robót 
zanikających zgodnie z ST. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku będzie zobowiązany 
odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania 
wykonywanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt; 

j) Bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach 
i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie wykonania robót; 

k) Utylizacji wskazanych przez Zamawiającego materiałów z rozbiórki nie nadających się do 
ponownego użycia.  Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni dróg 
wewnętrznych,  elementów zagospodarowania działek oraz niezinwentaryzowanych 
elementów w gruncie są własnością Zamawiającego.  

l) Odtworzenia nawierzchni dróg wewnętrznych po wykonanych robotach sieciowych; 

m) Odtworzenia terenu w obrębie ogrodów działkowych z zachowaniem warstwy ziemi 
urodzajnej, a w obrębie wjazdów na działki lub do garażu  odtworzenia terenu w standardzie 
nawierzchni dróg wewnętrznych.  

n) Wykonanie rozbiórek fragmentów ogrodzenia działek indywidualnych, i ich ponownego  
zamontowania po wykonaniu prac sieciowych. 

o) Usunięcia wszelkich wad i/lub usterek, stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania 
robót, w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż termin technicznie 
uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia; 

p) Uporządkowania placu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy nie później niż w dniu 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy; 

q) Przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
powykonawczą. 

2. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy, w szczególności za 
szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i mienia (uszkodzenie ciała lub 
śmierć, utrata dóbr materialnych) za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na placu budowy. 

3. W  przypadku  powierzenia  wykonania  części  przedmiotu  umowy  Podwykonawcom, Wykonawca 
będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców w trakcie realizacji robót oraz w trakcie 
usuwania ewentualnych wad i/lub usterek.  

4. Wykonawca pokryje koszty naprawy i przywrócenia do stanu pierwotnego elementów 
infrastruktury ogrodowej, a w szczególności dróg zniszczonych lub uszkodzonych podczas robót 
przez siebie prowadzonych lub prowadzonych przed podmioty, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

§ 5 
Ochrona środowiska 

 
1. Wykonawca w czasie wykonywania robót oraz usuwania ewentualnych wad i/lub usterek jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na placu budowy i 
wokół placu budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z placu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. – „ustawa o odpadach”). 

§ 6 
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Terminy wykonania 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót objętych przedmiotem umowy: 

a) rozpoczęcie robót objętych przedmiotem umowy z dniem protokolarnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy, 

b) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy o który mowa w § 1 
ust.1  - w terminie 4 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia: ………………………….. . 

2. Zmiana terminów zakończenia przedmiotu umowy możliwa jest w przypadkach określonych w § 16 
umowy, wyłącznie na podstawie aneksu do umowy. 

§ 7 
Odbiory 

1. Roboty objęte przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi końcowemu, 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania odbiorów, o których mowa w ust. 1 i zakres  dokumentów 
niezbędnych do ich przeprowadzenia określa ST. 

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji umowy ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później niż w ciągu 
5 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty stanowiące przedmiot umowy, o którym mowa w §1 
umowy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 7 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. 

5. Wszystkie czynności podczas dokonywania odbiorów, o których mowa w ust.1, jak i terminy 
wyznaczone na usunięcie wad i/lub usterek będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. O fakcie usunięcia wad i/lub usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym, jako 
wadliwy. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów, o których mowa w ust. 1 lit. a-b wad, 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy z 
zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający: 

− może odmówić podpisania protokołu i zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem,  

− może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nie uniemożliwiają 
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 8 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w 

§ 1, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, w wysokości brutto ………………………….. złotych (słownie: 
……………………………………………………………………… złotych). 

2. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 uwzględniono podatek VAT. 



„Budowa kanalizacji sanitarnej – ROD MALWA – etap I” 

 
 

Strona 5 z 8 
 

3. Wykonawca akceptuje ryczałtowy sposób rozliczenia umowy i oświadcza, że wynagrodzenie 
określone w ust. 1 pokrywa wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wykonaniem 
przez Wykonawcę zamówienia podstawowego objętego przedmiotem umowy.  

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych 
do jego prawidłowego zakończenia, a nieobjętych zamówieniem podstawowym, będą one 
rozliczane w oparciu o aneks do umowy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia kalkulację kosztów robót sporządzoną zgodnie z 
zasadami określonymi w ust. 6. Konieczność wykonania tych robót potwierdzona zostanie 
protokołem konieczności spisanym przy udziale stron. 

5. Łączna wartość robót, o których mowa w ust. 4 nie może przekroczyć 5% wartości umowy, o której 
mowa w ust. 1. 

6. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót, o których mowa w ust. 4, 
Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztu robót, uwzględniające w pierwszej kolejności ceny 
jednostkowe robót podane w ofercie (Zbiorczym Zestawieniu Kosztów), a w przypadku ich braku – 
wyceny kosztorysowe szczegółowe, przygotowane w oparciu o dostępne katalogi nakładów 
rzeczowych, w pierwszej kolejności KNR oraz ceny według zeszytów Sekocenbud dla województwa 
kujawsko pomorskiego aktualne dla IV kwartału 2022 roku. Roboty, o których mowa w ust. 6 
powyżej rozliczone zostaną w fakturze końcowej, o której mowa w § 9 ust. 1 lit. b umowy. 

§ 9 
Warunki płatności i rozliczeń 

 
1. Rozliczenie finansowe Umowy następować będzie na podstawie: 

a) faktury częściowej, wystawionej po wykonaniu 50% zakresu rzeczowego robót, w oparciu o 
protokół zaawansowania (świadectwo płatności) elementów robót wycenionych przez 
Wykonawcę w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów zawartym w Ofercie Wykonawcy. Wartość netto 
faktury częściowej nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenie określonego w §8 ust. 1 umowy. 

b) faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym robót przeprowadzonym zgodnie z § 7 
ust. 4 Umowy i podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót, na podstawie 
końcowego świadectwa płatności zaakceptowanego przez Zamawiającego, obejmującego 
pozostałe wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 i 6 Umowy. 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem na 
konto Wykonawcy podane na fakturze VAT.  

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia kwotą zapłaty rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, a Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania 
potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, 
ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych szkód i kar umownych. 

 

§ 10  
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostanie 
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakości. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane na podstawie umowy roboty 
na okres 36 miesięcy licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad, Zamawiający poinformuje o 
tym Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady (ujawnione w 
okresie gwarancji jakości i rękojmi) w terminie 14 dni od otrzymania stosownej informacji od 
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Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż tych wad nie da się usunąć w terminie 
czternastodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami, z 
zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji jakości i rękojmi wad zagrażających bezpieczeństwu 
użytkowania przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia bez zbędnej 
zwłoki. 

5. W przypadku nieusunięcia wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć 
karę umowną zgodnie z § 14 niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§11 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca powinien posiadać przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 
obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy. 

2. Koszt umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w 
całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie ważnej, opłaconej 
umowy ubezpieczenia OC, na każde jego wezwanie. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację robót do czasu jej przedłożenia, co nie 
powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 

§ 12 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych przedmiotem umowy spowodowanej 
działaniami lub zaniechaniem Wykonawcy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, liczony odpowiednio od dnia określonego w § 6 ust. 1 lit. b 
umowy, 

b) w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, w przypadku 
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub jej rozwiązania z przyczyn, leżących 
po stronie Wykonawcy; 

c) za nieprawidłowe realizowanie innych niż wymienione pod lit. a i b postanowień umowy, w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 1, za każdy przypadek 
naruszenia postanowień umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości ustawowej za nieterminową 
zapłatę prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury częściowej lub końcowej. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że należne Zamawiającemu kary umowne, zostaną potrącone w 
pierwszej kolejności z wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą VAT (częściową lub końcową) 
przedstawioną do zapłaty, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Warunki wypowiedzenia i odstąpienia od umowy 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym: 

a) bez dodatkowego wezwania, gdy: 

− Wykonawca wszczął postępowanie zmierzające do ogłoszenia upadłości, likwidacji lub 
zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, 

− Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w terminie określonym w § 6 ust. 1  lit. a bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

− Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 30 dni; 

− Wykonawca  nie  respektuje  uzasadnionych  pisemnych  nakazów  przedstawiciela 
Zamawiającego; 

b) po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, gdy Wykonawca wykonuje roboty w 
sposób niezgodny z umową albo w sposób rażący narusza inne postanowienia umowy i 
pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

2. Rozwiązanie umowy w przypadkach określonych w ust. 1 traktowane będzie jako rozwiązanie 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej oraz 
uzasadnienia, pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do 
złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni, jeżeli Zamawiający odmawia 
bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

5. W przypadkach określonych w ust. 1 oraz w ust. 4  Strony obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia lub rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na 
dzień odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie; 

c) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie lub rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn za 
które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wniesione. 

                                                                          
§ 14 

Inne postanowienia 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do współpracy w sprawach w zakresie 
przedmiotu umowy będzie ……………………………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do współpracy w sprawach realizacji przedmiotu 
umowy będzie: ……………………………………………………………….. 

3. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności lub obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

4. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się rozpatrywać w drodze wspólnych mediacji lub innego 
polubownego rozwiązania sporu. 
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5. W przypadku niemożności rozwiązania sporów wynikłych na tle realizacji umowy w drodze 
negocjacji, będą one rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, dla swej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 
 
 
 


