
      Załącznik nr 19 Istotne postanowienia umowy 

 

 

UMOWA 

 

zawarta w Świdniku w dniu ___________________ 

 

pomiędzy: 

 

Spółką Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie adres: ul. Hempla 6,  

20-008 Lublin (adres do doręczeń: ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, 21 – 040 Świdnik), 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem 

KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON: 431227336, o kapitale zakładowym  

w wysokości 196.138.800,00 zł opłaconym w całości,  reprezentowaną przez  

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

 

a 

________________  

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

 

§1 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy 

polegający na realizacji przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie oraz realizację robót 

budowlanych polegających na wybudowaniu budynku szybkiej odprawy pasażerów i 

pojazdów wraz z dostawą urządzeń określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie w formule 

„Zaprojektuj i Wybuduj”. 

 

1. Szczegółowy zakres prac określa niniejsza umowa, Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) stanowiące 

integralną część niniejszej umowy. 

2. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje w szczególności: 

 

 1) wszelkie konieczne prace projektowe, w tym m.in.: 

 

 a) sporządzenie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego na podstawie 

 programu funkcjonalno - użytkowego przekazanego przez Zamawiającego i uzyskanie 

 dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń i innych 

 dokumentów  formalnych niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ 

 administracji budowlanej i udzielenia  pozwolenia na budowę wraz z 

 udokumentowaniem spełnienia wymagań przepisów i norm technicznych, 

 obejmującego swym zakresem: projekt budowlany budynku szybkiej obsługi wraz z 

 zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże architektoniczna, 



 konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa – 6 egz., w tym w 

 szczególności:  

- projekt zagospodarowania terenu wraz z ukształtowaniem terenów zielonych,  

- dla budynku: projekt architektoniczno – budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt 

 instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych,  

- projekt sieci zewnętrznych – elektryczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – teletechniczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – sanitarne ( wodociągowe, kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna ) 

- projekt drogowy przedstawiający projektowany układ dróg i chodników, 

 

 b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych, 

 uzgodnień, opinii i pozwoleń,  

 

 c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powstałych obiektów, 

 

 d) opracowanie lokalizacji zaplecza budowy, przyłączy mediów na czas budowy, 

 zasilania itp., 

 

 e)sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i 

 odbioru robót oraz kosztorysów robót budowlanych  obejmujących swym zakresem  

 projekt wykonawczy budynku szybkiej obsługi wraz z zagospodarowaniem, 

 urządzeniem i uzbrojeniem terenu – branże: architektoniczna, konstrukcyjna, 

 sanitarna, elektryczna, teletechniczna, drogowa – 6 egz., kosztorys inwestorski - 2 

 egz., przedmiar robót - 2 egz., oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania i 

 odbioru robót budowlanych - 2 egz., w tym w szczególności:  

- dla budynku: projekt architektoniczno – budowlany, projekt konstrukcyjny, projekt 

 instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych,  

- projekt sieci zewnętrznych – elektryczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – teletechniczne, 

- projekt sieci zewnętrznych – sanitarne ( wodociągowe, kanalizacja deszczowa, 

 kanalizacja sanitarna ) 

- projekt drogowy przedstawiający projektowany układ dróg i chodników, 

 

 f) opracowanie wersji elektronicznych dokumentów w formacie wskazanym w 

 programie funkcjonalno - użytkowym 

 

 g) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 

 2) sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na  budowę 

 dla projektowanej inwestycji i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę. 

  

 3) realizację robót budowlanych, w tym: 

 

a) dostawę wszelkich urządzeń, materiałów i wyposażenia koniecznych wg PFU i 

dokumentacji projektowej do  wykonania robót budowlanych, 

   b)wykonanie „Projektu organizacji budowy”, 

 c) przygotowanie terenu budowy, 

 d) wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych oraz robót instalacyjnych, 

 e)opracowanie dokumentacji porealizacyjnej  



 f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

 przedmiotu zamówienia 

 g) dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanych robót 

 budowlanych, opracowania instrukcji eksploatacji i przeszkolenia pracowników 

 Zamawiającego. 

 

3. Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane 

należy wykonać na PFU, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a także 

zgodnie ze SIWZ i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

Dokumentację projektową należy  opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

4. Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi, zasadami wiedzy technicznej,  normami oraz na ustalonych niniejszą 

Umową warunkach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do starannego działania przy wykonaniu przedmiotu 

Umowy i gwarantuje odpowiedni potencjał organizacyjny oraz finansowy  

pozwalający mu na prawidłową realizację umowy. 

6. Przedmiot Umowy będzie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę i zakupionych na jego  koszt. Wykonawca zapewni również na swój 

koszt wszelkie urządzenia, maszyny i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie.   

7. Materiały, urządzenia i wyposażenie, zastosowane przez Wykonawcę do wykonania 

przedmiotu Umowy, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. 

 

§ 2 

 

TERMIN WYKONANIA 

PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 20 października 

2015 roku, przy czym: 

1) Projekt budowlany zostanie opracowany  w terminie  nie później niż 90 dni  

 od dnia zawarcia niniejszej umowy; 

2) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi  nie później, niż w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania ostatecznej decyzji  pozwolenie na budowę; 

3) Projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

kosztorysy inwestorskie zostaną opracowany  nie później, niż w terminie 60 dni od 

dnia zaakceptowania projektu budowlanego; 

4) Zakończenie robót budowlanych wpisem do dziennika budowy, potwierdzone przez 

inspektorów nadzoru nastąpi nie później niż w terminie do dnia 20 sierpnia 2015 roku; 

 5) Ostateczna decyzja pozwolenie na użytkowanie przedmiotu Umowy zostanie 

 uzyskana nie później niż w terminie do dnia 20 października 2015 roku; 

 

2. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest  termin uzyskania 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie niezawierającej żadnych warunków, 

ani nienakładającej na Inwestora żadnych obowiązków. 

3. Ilekroć w umowie mowa jest o „dniach”, Strony rozumieją przez to dni kalendarzowe. 

 

 

§ 3 



 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1.Funkcję inwestorskiego inspektora nadzoru będzie sprawował Inspektor nadzoru robót  

Pan ........................................... 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazywanie Wykonawcy wskazówek, wytycznych i informacji niezbędnych do 

wykonania Dokumentacji Projektowej w  terminie 3 dni roboczych od daty odpowiedniego 

wniosku Wykonawcy oraz podczas cotygodniowych narad koordynacyjnych, 

2) udzielenie Wykonawcy niezbędnych upoważnień do reprezentowania Zamawiającego w 

zakresie wynikającym z niniejszej Umowy, 

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

4) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przez Nadzór Inwestorski, 

5) przekazanie Wykonawcy (z udziałem Przedstawiciela Zamawiającego) terenu budowy  – w  

terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji w przedmiocie 

pozwolenia na budowę,  

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, 

7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu należytego wykonania przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej i  robót budowlanych, 

8) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej Umowie. 

 

§4 

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy 

przez osoby posiadające odpowiednie,  wymagane przepisami ustawy Prawo 

budowlane kwalifikacje i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie oraz aktualny wpis na listę odpowiedniego samorządu 

zawodowego, w tym do ustanowienia kierownika budowy i zapewnienia pełnienia tej 

funkcji przez cały okres realizacji robót objętych niniejszą Umową. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty i zawarciem Umowy uzyskał od 

Zamawiającego niezbędne dane potrzebne do zrealizowania całości Umowy oraz 

uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek 

zastrzeżeń, mających wpływ na wysokość wynagrodzenia, terminu, zakresu i jakości 

prac, itp. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przygotować w oparciu o PFU pełną dokumentację 

projektową, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań–w zakresie 

rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp. 

 Projekt Budowlany oraz wszelkie dokumenty pozwalające uzyskać wymagane 

 przepisami zatwierdzenia, jak również dalsza dokumentacja, muszą być dostarczone 

 Zamawiającemu do pisemnej akceptacji. W terminie 5 dni od dnia doręczenia 

 dokumentacji Zamawiający dokona jej sprawdzenia i zawiadomi Wykonawcę, że: 

 1) akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę  

 2) zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych  

 modyfikacji 

 

 Jeśli Zamawiający wskaże na konieczność dokonania określonych modyfikacji, 

 Wykonawca niezwłocznie w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń wprowadzi 

 te modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokumentację do ponownej 



 akceptacji. W przypadku ponownego wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń 

 zdanie  poprzednie stosuje się odpowiednio. 

4.  W tym czasie Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym, aby 

wszelkie jego uzasadnione uwagi zostały uwzględnione przed terminem akceptacji 

dokumentacji. 

5. Dokumentacja projektowa uwzględniać będzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie 

czynnego portu lotniczego, a projektowany budynek szybkiej odprawy pasażerów i 

pojazdów stanowić będzie spójną część całego lotniska. 

6. Dokumentacja sporządzona zostanie z dbałością o walory przestrzenne, estetyczne 

oraz dobór właściwych i dobrych jakościowo materiałów. 

7. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni wystąpi w 

imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

8. Wykonawca zobowiązuje się tak planować roboty, by zminimalizować wpływ 

realizowanych prac na funkcjonowanie lotniska zarządzanego przez Zamawiającego. 

9. Projekty Wykonawcze Wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym  w trakcie 

realizacji. Wykonawca jest zobligowany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu 

prac objętych projektem wykonawczym  przed ich rozpoczęciem. 

10. Wykonawca będzie aktualizował komplet zapisów powykonawczych, obejmujących 

wykonanie robót, wykazując rozmieszczenie, wymiary oraz szczegóły wykonanych 

prac. Kompletna inwentaryzacja powykonawcza i dokumentacja powykonawcza 

zostanie przekazana Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót. 

11. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przejąć protokolarnie teren budowy od Zamawiającego, 

b) własnym kosztem oznakować i zabezpieczyć teren budowy, 

c) uzyskiwać pisemną akceptację Zamawiającego w przypadkach wskazanych w 

Umowie, 

d) wykonać przedmiot Umowy z materiałów i wyrobów Wykonawcy odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

e) okazać na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego atesty, certyfikaty 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami 

lub Aprobatami Technicznymi każdego używanego w trakcie montażu urządzenia, 

wyrobu lub materiału, jak również wymagane prawem opinie i oświadczenia, 

f) zapewnić na własny koszt transport ewentualnych odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z pokryciem kosztów utylizacji, 

g) terminowo wykonać i przekazać do użytkowania przedmiot Umowy oraz 

oświadczyć, że prace ukończone przez niego są  całkowicie zgodne z Umową i 

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane zgodnie z projektem, 

h) dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych  materiałów i urządzeń w tym np. 

wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób oraz atestów dotyczące 

realizowanego  przedmiotu Umowy; przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania, 

i) zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie realizacji prac budowlanych i 

w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, 

j) dbać o porządek na terenie realizacji robót budowlanych oraz utrzymywać teren 

budowy w należytym stanie; w razie braku należytej realizacji niniejszego obowiązku 

Zamawiający jest uprawniony wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na jego 



wykonanie; po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może zlecić prace 

porządkowe podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, 

k) kompletować w trakcie realizacji Umowy wszelką dokumentację zgodnie 

zobowiązującymi przepisami prawnymi,  

l) usunąć wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego w przedmiocie 

Umowy w terminie nie dłuższym niż wyznaczony przez Zamawiającego termin 

technicznie uzasadniony do ich usunięcia, 

m) niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych (na potrzeby Umowy przez 

dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) od chwili ich zaistnienia, informować pisemnie Zamawiającego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość 

wykonania lub termin wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 

n) zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi Umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

o) współdziałać z Zamawiającym i innymi podmiotami, działającymi za zgoda 

Zamawiającego, w celu zapewnienia sprawnego i bezkolizyjnego przebiegu robót 

budowlanych, 

p) uwzględniać uwagi, wskazówki i sugestie Zamawiającego przy realizacji przedmiotu 

Umowy ,nie później niż w technicznie uzasadniony czasie wyznaczonym przez 

Inspektora Nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, pod groźbą 

wstrzymania robót z winy Wykonawcy, 

q) zawiadomić o zakończeniu robót budowlanych właściwe organy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, 

r) dopełnić wszelkich formalności wymaganych prawem, umożliwiających 

przystąpienie do użytkowania obiektu, 

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszej umowie, za: 

a) stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż., ochronę środowiska i dozór 

mienia na terenie prowadzonych prac  budowlanych, jak i za wszelkie szkody 

powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych, na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, 

b) przestrzeganie przepisów określających zasady postępowania z odpadami i 

zagwarantowanie jako wytwórca odpadów, by z  odpadami powstałymi w związku z 

realizacją przedmiotu Umowy postępowano w sposób zapewniający ochronę życia i 

zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

c) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie realizacji robót 

budowlanych i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy, 

d) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi pracami wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

12. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego 

bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie  później niż w terminie zakończenia robot 

budowlanych 

13. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów; Wykonawca zobowiązany jest umożliwiać Zamawiającemu te działania i 

ułatwiać je. 

14.  Wykonawca ma świadomość, iż roboty budowlane będą prowadzone w czasie 

funkcjonowania lotniska i zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 



obowiązujących na terenie lotniska, w tym w szczególności wskazanych w PFU i 

SIWZ.   

15. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę opracuje i doręczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji robót oparty na pozycjach tabeli podziału ceny ryczałtowej oraz 

plan BIOZ. 

 

§ 5 

 

PODWYKONAWCY 

 

1.Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące prace składające się na 

przedmiot Umowy: 

.................................................................. 

.................................................................. 

2. Pozostałe prace Wykonawca wykona własnymi siłami. 

3. Za działania i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo. 

5. W przypadku zamiaru powierzenia części Przedmiotu Umowy do wykonania 

podwykonawcom Wykonawca,  podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie później niż 

na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez  podwykonawcę, 

przedstawi Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej  wykonania określonych w umowie podwykonawczej robót; w przypadku projektu 

umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą  podwykonawca jest zobowiązany 

dodatkowo przedstawić pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy zgodnej z 

przedstawionym projektem. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia odpowiednich 

dokumentów ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń na piśmie; w razie braku zastrzeżeń 

Zamawiającego w tym terminie uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający  dokonać zmian w 

umowie o podwykonawstwo przedstawi każdorazowo Zamawiającemu projekt zmian umowy 

o podwykonawstwo oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo w obowiązującym przed projektowaną zmianą brzmieniu, a Zamawiający 

w terminie 14 dni od przedstawienia tych dokumentów ma prawo do zgłaszania zastrzeżeń na 

piśmie; w razie braku zastrzeżeń Zamawiającego w tym terminie uważa się, że Zamawiający 

wyraził zgodę na zmianę umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

jest obowiązany 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. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia kopii zawartej 

umowy ma prawo do zgłaszania na piśmie zastrzeżeń do zawartej umowy; brak zastrzeżeń we 

wskazanym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

§ 6 

 



ZASADY ODBIORU 

 

1.Odbiór wykonanych prac będących przedmiotem niniejszej Umowy następował będzie w 

oparciu o odbiór dokumentacji projektowej oraz odbiór końcowy  

2.Wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu, po wcześniejszym zgłoszeniu 

Zamawiającemu na piśmie przez Wykonawcę, odbiera i potwierdza Inspektor  Nadzoru. 

Niniejsze działania winny być poprzedzone powiadomieniem Inspektora Nadzoru faksem lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej z 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po zakończeniu robót powiadomić o 

gotowości do ich odbioru  Zamawiającego. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przekazuje 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę  prawidłowości wykonania przedmiotu 

Umowy, a w szczególności: 

a) protokoły odbiorów technicznych, wyniki badań, pomiarów i prób, 

b) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami 

certyfikaty na znak  bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności, 

c) dokumentację powykonawczą wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie 

budowy, wymagane oświadczenia, instrukcje, instrukcje obsługi. 

4. Z czynności odbioru dokumentacji projektowej sporządzony zostanie protokół, w którym 

wyszczególnione zostaną zauważone  nieprawidłowości i inne zastrzeżenia Zamawiającego 

do wykonanej dokumentacji. W przypadku stwierdzenia  nieprawidłowości lub pojawienia się 

innych zastrzeżeń, uważa się, że odbiór nie został skutecznie dokonany. 

5. Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie do 3 dni, licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru.  

6. Odbiór końcowy zakończy się podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i niezgodności , to zostaną one 

wyszczególnione w protokołach branżowych wad i niezgodności. Ewentualne wady i 

niezgodności ujawnione w trakcie odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę  w terminie 

wyznaczonym przez Komisję Odbioru. 

Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia: 

a) Zamawiający  wyznaczy termin na usunięcie wad,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a)obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub, 

b)odstąpić od Umowy lub,  

c)żądać ponownego wykonania przedmiotu odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad oraz do zgłoszenia gotowości odbioru 

zakwestionowanych uprzednio robót  jako wadliwych w terminie wskazanym przez 

Zamawiając ego , uzgodnionym z Wykonawcą 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

Zamawiający po uprzednim  zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej 

na koszt Wykonawcy. 

9. protokolarne przekazanie budynku nastąpi nie później niż w terminie 7 dni po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie, jednakże po spełnieniu przez Wykonawcę 

wymagań określonych w p. 4.3 SIWZ. 

 

 

 

§ 7 

 



WYNAGRODZENIE ORAZ ZASADY PŁATNOŚCI 

 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:  

Brutto .................................zł (słownie .....................................................................zł brutto)  

Netto ....................................zł VAT................................... zł 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

niniejszej Umowy, w tym między innymi:  koszty udzielenia rękojmi i gwarancji, 

narzuty, zysk, ewentualne upusty, ubezpieczenia, koszty materiałów i urządzeń,  

ewentualne finansowanie prac projektowych i robót budowlanych, należny podatek 

VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze,  a także wynagrodzenie za przeniesienie 

praw autorskich, o których mowa w § 9. Wynagrodzenie zawiera także koszty  

związane z odbiorami wykonywanych robót, koszty projektów, obsługę  geodezyjną,  

wszelkie koszty  administracyjne, a także koszty uzyskania koniecznych pozwoleń i 

zgód. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w  ust. 1 płatne jest w następujący sposób: 

a) 2% po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę 

b) 2% po odebraniu projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót, kosztorysów inwestorskich 

c) 96% po odbiorze końcowym i uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 

oraz po przeniesieniu i podłączeniu urządzeń zgodnie z zapisami p.4.3. SIWZ i  po 

podpisaniu protokołu przekazania nowopowstałego obiektu. 

d) Zamawiający dopuszcza zapłatę wynagrodzenia z ust.3 lit c) w częściach, nie 

częściej jednak niż raz na miesiąc, przy czym każdorazowo wynagrodzenie 

częściowe nie może przekraczać 10% wysokości wynagrodzenia określonego w 

ust. 1 powyżej. 

e) Wysokość wynagrodzenia częściowego za wykonane roboty będzie wypłacona na 

podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, po 

wykonaniu danego zakresu robót, określonego w załączonej do umowy i 

stanowiącej jej integralną część – TABELI PODZIAŁU CENY RYCZAŁTOWEJ 

oraz po potwierdzeniu ich zrealizowania przez Inspektorów Nadzoru w 

Protokołach Zaawansowania Robót. Protokoły Zaawansowania Robót stanowiące 

podstawę do miesięcznych rozliczeń będą sporządzone w oparciu o elementy 

wskazane w  TABELI PODZIAŁU CENY RYCZAŁTOWEJ 

f) Zamawiający zastrzega, że łączna wartość faktur częściowych nie może 

przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust.1 powyżej.  

g) Podstawą wystawienia faktury końcowej jest doręczenie Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych 

realizowanych na podstawie Umowy niezawierającej żadnych warunków, ani 

nienakładającej na Inwestora żadnych obowiązków, a także spełnienie przez 

Wykonawcę wymagań określonych w p. 4.3 SIWZ. oraz protokolarne przekazanie 

Zamawiającemu wybudowanego budynku 

h) Zapłata faktur nastąpi w terminie 21 dni, licząc od dnia ich doręczenia 

Zamawiającemu 

 

4. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 



umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.  

 

 

§ 8 

 

 CESJA (PRZELEW) WIERZYTELNOŚCI  
 

Strony zgodnie postanawiają, że żadne z uprawnień przysługujących Wykonawcy na 

podstawie niniejszej Umowy nie mogą być przelane na rzecz podmiotu trzeciego bez 

uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności  zgody Zamawiającego 

 

§ 9 

 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 7 

ust. 1, autorskie prawa majątkowe do przygotowanej w ramach niniejszej Umowy 

dokumentacji projektowej, w szczególności projektu budowlanego oraz  projektów 

wykonawczych (dalej „dokumentacji”), na wszystkich polach eksploatacji, a ponadto 

wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian dokumentacji, 

wynikających z celów do jakich dokumentacja ma służyć. Przeniesienie praw 

majątkowych obejmuje w szczególności następujące pola eksploatacji: 

a) korzystanie w całości lub części w celu wykonania  osobiście, lub za pośrednictwem 

osób trzecich, wszelkich prac  projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, 

pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania,  eksploatacji, 

przebudowy,  

b) rozporządzanie całością lub częścią osobiście, lub za pośrednictwem osób trzecich, w 

celu wykonania wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, 

pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania, eksploatacji, 

przebudowy,  

c) korzystanie, rozporządzanie, zwielokrotnianie, użyczenie lub najem oryginału lub 

kopii egzemplarzy, 

d) utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnienie bez zgody Wykonawcy w całości lub 

w części jakimikolwiek środkami i w  jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości 

egzemplarzy, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, 

umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie 

lub zapisie,  

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca, wraz z przeniesieniem praw autorskich, w ramach wynagrodzenia 

wskazanego w § 7 ust. 1, zezwala nieodwołalnie Zamawiającemu lub osobom trzecim 

działającym w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz na wykonywanie 

zależnych praw autorskich, w tym przeróbek, zmian, adaptacji, tłumaczenia, 

przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian oraz upoważnia Zamawiającego 

do zlecania innym osobom wykonywania zależnych praw autorskich. 



3. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie będą niczym i przez 

nikogo ograniczone. 

4. Przeniesienie praw, o których mowa w niniejszej Umowie, następuje z chwilą 

powstania utworu, lub jego wyodrębnianej części, i ustalenia takiego utworu lub jego 

części w jakiejkolwiek formie, niezależnie czy ustalenie obejmuje całość czy część 

utworu, i niezależnie od tego czy odpowiednio całość lub część utworu osiągnęła 

ostateczną formę. Gdyby przeniesienie praw nie było możliwe w chwili opisanej w 

niniejszym ustępie, następuje ono najpóźniej z chwilą przekazania utworu lub jego 

części (niezależnie od tego, czy osiągnęły one ostateczną formę) Zamawiającemu. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których utrwalono 

utwory z chwilą ich przekazania Zamawiającemu. 

6. Jeżeli okaże się, że do przeniesienia majątkowych praw autorskich d o utworów 

konieczne będzie złożenie przez Wykonawcę dodatkowego oświadczenia woli, w 

szczególności zawarcia przez Strony odrębnej Umowy przenoszącej takie prawa, lub 

dokonania jakichkolwiek innych czynności, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia 

takiego oświadczenia w przewidzianej przepisami prawa formie, niezwłocznie po 

otrzymaniu odpowiedniego wezwania od Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 7 ust. 1  tj. ................... zł (słownie 

złotych...............................................................................) w formie  

.............................................................................................................................. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane z zastrzeżeniami 

zawartymi w punktach 1) i 2) poniżej: 

1)Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości  zabezpieczenia. 

2)Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest z wracana nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi. 

3. Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość lub zakres ulegnie zmniejszeniu 

lub ograniczeniu z jakiejkolwiek  przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany do jego 

uzupełnienia w terminie 3 dni  roboczych od dnia zmniejszenia lub  ograniczenia. W 

przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca jest w razie takiej konieczności 

zobowiązany doręczyć  Wykonawcy zaktualizowany dokument potwierdzający ustanowienie 

zabezpieczenia. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze  

zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie  

usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru lub użytkowania wad lub usterek lub jest 

w trakcie usuwania wad lub  usterek. 

 

 

 

 

§ 11 

 



GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres 60 miesięcy 

licząc od daty odbioru końcowego za wyjątkiem  gwarancji na urządzenia, które 

objęte będą gwarancją producenta lub dostawcy. 

2. Jeżeli producenci lub dostawcy wykorzystanych środków, materiałów, urządzeń i 

osprzętu instalacyjnego udzielą rękojmi i/lub gwarancji na okresy dłuższe niż okres 

gwarancji Wykonawcy, to okresy te stosuje się w odniesieniu do gwarancji i/lub 

rękojmi Wykonawcy na dane elementy w ramach niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 

od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych usterkach i/lub wadach w 

ciągu 14 dni roboczych od ich ujawnienia w formie pisemnej, elektronicznej lub 

faksem. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania ujawnionych wad 

bezpłatnie. 

6. Usunięcie wad zostanie dokonane nie później niż 14 dni roboczych od daty 

powiadomienia Wykonawcy, chyba że z przyczyn technicznych, niezależnych od 

Wykonawcy będzie to niemożliwe, wówczas usunięcie wad powinno nastąpić nie 

później niż 30 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy.  

7. Wykonawca przystąpi do usunięcia wad lub usterek nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wad lub usterek w okresie 

gwarancji i/lub rękojmi, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie podlegał z 

tego tytułu karom umownym. Zamawiający ma w takiej sytuacji także uprawnienie do 

usunięcia wad lub usterek i obciążenie w całości poniesionymi kosztami Wykonawcy, 

potrącając lub egzekwując należność z zabezpieczenia. Gdy koszty usunięcia 

przewyższą wartość zabezpieczenia, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty pozostałej części 

w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktur, pod warunkiem przedstawienia wraz 

z fakturą szczegółowego kosztorysu wykonania. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni zmianie siedziby, nazwy lub osób 

go reprezentujących, ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania 

upadłościowego, a także rozpoczęciu likwidacji Wykonawcy. Nie zawiadomienie w 

terminie Zamawiającego o zaistnieniu powyższych zdarzeń będzie skutkowało 

uprawnieniem Zamawiającego do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy do czasu przesłania Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej. 

 

§ 12 

 

RĘKOJMIA ZA WADY 

 

1. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują w stosunku 

do przedmiotu Umowy uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w 

przepisach Kodeksu Cywilnego. 

2. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po 

okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu rękojmi. 



 

§ 13 

 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na 

kwotę nie mniejszą niż  __________________________PLN (słownie:  

______________________________). 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie 

zawarcia niniejszej Umowy kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do 

wglądu. Jeśli Wykonawca nie spełni tego obowiązku, Zamawiający będzie miał prawo 

zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę składki z 

Wynagrodzenia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości zawartej Umowy 

ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej przez cały okres 

realizacji niniejszej Umowy. Jeśli Wykonawca doprowadzi do przerwania ciągłości 

Umowy ubezpieczenia w okresie realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający będzie 

miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, potrącając kwotę 

składki z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedłożenia dowodu opłacania 

składek ubezpieczeniowych w każdym momencie trwania Umowy ubezpieczenia.  

5. W razie braku ciągłości Umowy ubezpieczenia Zamawiający będzie miał, poza 

uprawnieniami wskazanymi w ust. 3, prawo do odstąpienia od Umowy na zasadach 

określonych w § 15. W razie rozwiązania Umowy Wykonawca będzie miał prawo do 

części Wynagrodzenia odpowiadającej rzeczywiście zrealizowanej części przedmiotu 

Umowy. 

 

§14 

 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

1) za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych wpisem do dziennika budowy 

potwierdzonym przez inspektorów nadzoru ponad termin określony w § 2 ust. 1 pkt. 

4) 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1  za każdy dzień 

opóźnienia  

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 

pkt. 5) 0,01 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1  za każdy dzień 

opóźnienia  

3) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie 

rękojmi/gwarancji lub nie przystąpienie do usunięcia wad lub usterek w terminie w 

wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto za element robót z wadą, przy czym 

przyjmuje się, że kara naliczona będzie od wartości pozycji w tabeli podziału ceny 

ryczałtowej, do której taki element przynależy, za każdy dzień opóźnienia,  

4) za  odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekroczy wysokość kar umownych. 



3. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich roszczeń względem 

Wykonawcy w drodze potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec 

wykonawcy z należnych Wykonawcy kwot z tytułu wykonania Umowy. 

4. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od otrzymania przez stronę zobowiązaną 

do ich zapłaty stosownego wezwania. 

 

§ 15 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych 

w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a także gdy: 

1) zostanie złożony uzasadniony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy i może 

to mieć negatywny wpływ na  realizację Umowy przez Wykonawcę, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót budowlanych bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie,  

3) Wykonawca pozostaje opóźnia się z wykonaniem przedmiotu niniejszej Umowy o 

więcej niż 14 dni roboczych., 

4) Wykonawca z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, przerwał 

prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni,  

5) Zamawiający stwierdzi wykonywanie przedmiotu Umowy niezgodnie z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi normami lub przepisami prawa, 

6) Zamawiający stwierdzi powierzenie przez Wykonawcę realizacji przedmiotu 

Umowy lub jego części osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i jest 

skuteczne na dzień odstąpienia.  

3. W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym z 

Zamawiającym na własny koszt, 

2) Wykonawca przy udziale Zamawiającego i  sporządzi szczegółowy  protokół 

inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości. 

 

§16 

1.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy:  

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:  

a)  gdy wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w 

interesie Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy w 

określonym pierwotnie terminie,  

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonywanie  prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku  budowy, trwających dłużej niż 2 dni. 



d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 

powiązań,  

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w 

Umowie, 

3) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie Zamawiającego, 

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:  

- ad pkt. 1) -zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:  

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego,  

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych , 

lit. d) – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych  

przedmiotem umowy,  

- ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie 

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę; 

-ad pkt 3) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, 

 

§ 17 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Do kontaktów ze strony Zamawiającego upoważnione będą następujące osoby: 

_________________________________ 

2. Wykonawca wyznacza do kontaktów w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

Umowy: 

1) Przedstawiciel Wykonawcy: ............................. 

2) Projektant:..................... 

3) Kierownik Budowy: ........................... 

 

3. Zawiadomienia o usterkach lub wadach w okresie gwarancji i/lub rękojmi mogą być 

dokonywane także za pośrednictwem faksu .................. lub poczty elektronicznej adres 

e.mail ............ lub na dane teleadresowe Wykonawcy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozpatrywać będzie właściwy 

rzeczowo sąd powszechny w Lubinie. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.  



6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden  egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 


