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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 
 

Projekt (wzór) umowy 
 
zawarta w dniu ………………… r. w Cielczy pomiędzy: 

 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy, 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę oraz decyzji Zamawiającego o jej 

przyjęciu, Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie: pn. „Wykonanie robót 

geologicznych polegających na:  

- odwierceniu otworu studziennego nr 9B,  

- likwidacji studni nr 9A,  

- odwierceniu otworu studziennego nr 10/1,  

- likwidacji studni nr 10,  

- odwierceniu otworu studziennego nr 10C,  

- likwidacji studni nr 10B,  

na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – mioceńskich przy  

ul. Poznańskiej w Jarocinie wraz z wykonaniem uzbrojenia i oddaniem  
do eksploatacji”, zwane w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy musi być oddany Zamawiającemu w stanie nadającym się 

bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych przez 

Zamawiającego. 

 

§ 2 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy zgodnie z: 

1) projektem robót geologicznych, decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

operatem wodnoprawnym, 

2) zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, 

3) decyzjami, pozwoleniami oraz opiniami stanowiącymi załącznik do Umowy oraz 

uzyskanymi w trakcie  realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 

4) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, w tym: 

Prawa geologicznego i górniczego, Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Polskich 

Norm i aprobat technicznych, 
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5) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 

2. Zmiana technologii wykonania robót wymaga zgód autora projektu i Zamawiającego 

wyrażonych pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

§ 3 

 

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i urządzeń dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

2. Wszystkie dostarczone urządzenia, materiały i robocizna muszą być zgodne z normami 

polskimi, posiadać stosowny atest i certyfikat pochodzenia wyrobu. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty stwierdzające wprowadzenie do 

obrotu wyrobów budowlanych, dopuszczenie do stosowania  w budownictwie urządzeń 

technicznych oraz wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych przed ich 

wbudowaniem. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu 

umowy zrezygnować z użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymogami 

określonymi w przepisach prawa. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej niezwłocznie 

po stwierdzeniu niezgodności, odpowiednim wpisem do dziennika budowy.  

4. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania 

testów i zbadania jakości wykonanych robót. Wszystkie próby i testy Wykonawca dokona 

na własny koszt. 

5. Za wytwórcę odpadów – w rozumieniu przepisów prawa – uważa się Wykonawcę. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy siłami własnymi lub 

z udziałem podwykonawców. Wykonywanie prac, które Wykonawca powierza 

podwykonawcom, zgodnie ze złożoną ofertą, wymaga powiadomienia Zamawiającego 

najpóźniej w terminie 2 dni przed datą zawarcia Umowy z podwykonawcą.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań 

wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją Umowy. 

Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców stanowi 

nienależyte wykonywanie Umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany  

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy. 

4. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zawierać: 

1) zakres robót zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

2) kwotę wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie może być wyższa niż 

wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy, 

3) termin wykonania powierzonego zakresu robót, 

4) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 
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6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym 

udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  

o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia – w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie 

niespełniania wymagań określonych w ust. 4 lub w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia, jeżeli jest dłuższy niż określony w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, zgłasza pisemny sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

12. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust.8 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Przepisy ust. 3, 5, 8 i 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy  

o podwykonawstwo. 

14. Zamawiający jest uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić  

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.14. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należytej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust.14, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 6 ust. 1 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

21. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia  

i kompetencji podwykonawcy. 

22. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy i dalszego 

podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań 

przez podwykonawcę, jak za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej 

odpowiedzialności podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się do dnia 29.02.2024 r., przy czym:  

1)  roboty wiertnicze zostaną wykonane do dnia 31.07.2023 r.; 

2)  uzbrojenie zostanie wykonane do dnia 30.09.2023 r. 

2. Do dochowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest zgłoszenie przez 

Wykonawcę robót do odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 

harmonogram-rzeczowo finansowy (HRF). Zamawiający w terminie 14 dni zaakceptuje 

HRF, lub zgłosi uwagi, które Wykonawcy zobowiązany jest uwzględnić w terminie 3 dni. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ……………………………….. netto, tj. ………… brutto, w tym za: 

1) wykonanie robót geologicznych polegających na: odwierceniu otworu 

studziennego nr 9B, likwidacji studni nr 9A, na terenie ujęcia wód podziemnych 

z utworów neogeńskich – mioceńskich przy ul. Poznańskiej w Jarocinie wraz  

z wykonaniem uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji:  

 .......................................................................... zł netto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 .......................................................................... zł brutto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 w tym podatek VAT 23 % w kwocie ............................ zł 

2) wykonanie robót geologicznych polegających na: odwierceniu otworu 

studziennego nr 10/1, likwidacji studni nr 10, na terenie ujęcia wód podziemnych 

z utworów neogeńskich – mioceńskich przy ul. Poznańskiej w Jarocinie wraz  

z wykonaniem uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji:  

 .......................................................................... zł netto 

 (słownie: ................................................................................................................. 
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 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 ......................................................................... zł brutto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 w tym podatek VAT 23 % w kwocie ............................ zł 

3) wykonanie robót geologicznych polegających na: odwierceniu otworu 

studziennego nr 10C, likwidacji studni nr 10B, na terenie ujęcia wód podziemnych 

z utworów neogeńskich – mioceńskich przy ul. Poznańskiej w Jarocinie wraz  

z wykonaniem uzbrojenia i oddaniem do eksploatacji:  

 wynosi .......................................................................... zł netto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 .......................................................................... zł brutto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 w tym podatek VAT 23 % w kwocie ............................ zł 

4) wykonanie drogi dojazdowej do otworów nr 10/1 i 10C wraz  z przeróbką bramy 

wjazdowej na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich – 

mioceńskich przy ul. Poznańskiej w Jarocinie:  

 .......................................................................... zł netto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 wynosi: .......................................................................... zł brutto 

 (słownie: ................................................................................................................. 

 .................................................................................................... złotych ......./100) 

 w tym podatek VAT 23 % w kwocie ............................ zł 

2. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1 zostanie powiększone o należny podatek 

od towarów i usług wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów w dniu 

dokonania sprzedaży. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1 ma charakter ryczałtowy. W przypadku gdy w 

trakcie realizacji prac okaże się, że rzeczywisty zakres rzeczowy niezbędny do należytej 

realizacji Przedmiotu umowy  jest odmienny niż wskazany w kosztorysie stanowiącym 

załącznik do oferty Wykonawcy wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji. 

5. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych wg następującego schematu: 

1) likwidacja wszystkich studni i odwiercenie wszystkich otworów studziennych 

oraz uzyskanie pozytywnych wyników badania wody - 50% wartości łącznego 

wynagrodzenia, 

2) wykonanie w całości uzbrojenia i AKPIA oraz rozruchu - 45% wartości łącznego 

wynagrodzenia. 

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest podpisanie protokołu odbioru 

częściowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

7. Podstawą do dokonania płatności końcowej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

łącznym wynagrodzeniem a wartością zapłaconego wynagrodzenia częściowego jest 

podpisanie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. 

8. Zapłata wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nastąpi 

przelewem na bankowy rachunek rozliczeniowy Wykonawcy zgłoszony do wykazu 

czynnych podmiotów VAT (biała lista podatników) w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury. 
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§ 7 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 

617-17-21-399. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP: 

………………………… . 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustala się w wysokości 5% łącznego 

wynagrodzenia  brutto. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed zawarciem Umowy 

i może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: w pieniądzu, w gwarancjach bankowych lub 

gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao S. A. 27 1240 6494 1111 0011 0431 

9397. Po upływie wymaganego okresu zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

4. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji wymagane jest: 

1) oświadczenie gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w 

imieniu Wykonawcy, o zapłacie gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie 

należytego wykonania postanowień Umowy, bezwarunkowo, po otrzymaniu 

pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego, 

2) postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków 

Umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie Umowy lub 

w jakichkolwiek dokumentach, jakie mogą zostać sporządzone między 

Zamawiającym a Wykonawcą, nie uwalniają gwaranta  

od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, 

3) oświadczenie, że gwarant zrzeka się obowiązku powiadomienia go o takiej zmianie, 

uzupełnieniu czy modyfikacji warunków Umowy. 

5. Jeżeli w czasie ważności zabezpieczenia jego wysokość, termin  lub zakres Umowy 

ulegnie zmianie z jakiejkolwiek przyczyny, Wykonawca jest zobowiązany 

wyprzedzająco do uaktualnienia lub przedłużenia ważności zabezpieczenia.  

6. Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot,  

za jakie gwarant odpowiada w ramach gwarancji,  

z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami 

gwarancji, oraz do jej wysokości. Gwarant winien bezzwłocznie i bezwarunkowo 

wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek 

sprzeciwu niezależnie od powodu. 

7. Przed zgłoszeniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, 

w stosunku, do którego roszczenia ma zostać wniesione. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka form, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości 
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zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości oraz w formach określonych 

w Umowie. 

9. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń. 

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji  za wady przedmiotu 

umowy wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia, które podlegać będzie zwrotowi 

nie później niż w 15 dniu po odbiorze ostatecznym bez zastrzeżeń. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenia, przeszkolonych 

w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i 

odzież. 

2. Wykonawca zapewni nadzór techniczny nad realizowanym zadaniem, w tym nadzór nad 

personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

2) przygotowania na swój koszt terenu prac, 

3) pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

4) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń lub uzgodnień niezbędnych do 

prawidłowej realizacji Umowy (z wyłączeniem decyzji, pozwoleń lub uzgodnień 

stanowiących załączniki do Umowy), 

5) organizacji i utrzymania zaplecza technicznego terenu prac, 

6) postępowania z wszystkimi odpadami, a zwłaszcza z odpadami niebezpiecznymi, 

zgodnie z przepisami prawa, 

7) uczestniczenia w naradach zwołanych przez Zamawiającego, 

8) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć  

na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy, 

9) pełnej obsługi dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania Przedmiotu 

zamówienia, 

10) przywrócenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych składników 

majątkowych Zamawiającego, 

11) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, 

12) pełnej obsługi geodezyjnej zadania (w tym sporządzenia inwentaryzacji 

powykonawczej). 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 

1) za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób 

trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) za szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, 

obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z 

prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy, 

3) wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy  

w związku z prowadzonymi robotami, 

3. W przypadku zawarcia Umowy z więcej niż jednym podmiotem (konsorcjum) 

wszystkie podmioty odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego. 
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§ 11 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 

1) Odbiór końcowy; 

2) Odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji na wykonane roboty; 

3) Odbiór częściowy (do celów rozliczenia częściowego lub odbioru zakresu prac, o 

którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1 lub 2). 

2. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 

techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym  

do dokonania prób i sprawdzeń. 

3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót wpisem  

do dziennika budowy oraz w formie pisemnej na adres Zamawiającego wskazany w 

komparycji Umowy z określeniem daty zakończenia robót. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 10 dni roboczych 

(rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

w Rzeczypospolitej Polskiej) od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, w tym terminy 

wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad. 

6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 7 jak również innych dokumentów wymaganych 

zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami.  

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, 

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy, 

dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzony przez właściwy organ, operat 

wodnoprawny na pobór wód podziemnych wraz z decyzją wodnoprawną wydaną przez 

właściwy organ, dokumentację geologiczną z likwidacji zatwierdzoną przez właściwy 

organ, protokół skuteczności zerowania. 

8. Odbiór ostateczny jest dokonywany po upływie okresy gwarancji i polega  

na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W 

przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy i odpowiednich instytucji. 

10. Zamawiający dokonuje odbioru robót częściowych w ciągu 3 dni od dnia pisemnego 

zgłoszenia Wykonawcy. W przypadku ujawnienia wad Wykonawca zobowiązany jest je 

usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty, zastosowane 

materiały i zamontowane urządzenia. Termin gwarancji na wykonane roboty i 

zastosowane materiały wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru 

końcowego bez zastrzeżeń. Termin gwarancji na zamontowane urządzenia równy jest 

okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje 

o tym Wykonawcę, wyznaczając mu termin na ich usunięcie. 
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3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad lub 

usterek, o których mowa w ust. 2 w wysokości 0,1 % łącznej wartości wynagrodzenia 

netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad. 

4. Wszystkie karty i warunki gwarancyjne będą przekazane Zamawiającemu wraz 

z podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca nie może odmówić wymiany rzeczy albo usunięcia wad lub usterek na swój 

koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, 

jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub usterki w okresie gwarancji. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 

przepisów o rękojmi. 

8. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną, Zamawiający ma prawo dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§ 13 

 

Opóźnienie w usunięciu wad lub usterek, niezależnie od reżimu ich zgłoszenia (gwarancja lub 

rękojmia) i niezależnie od przyczyny opóźnienia powoduje, że Zamawiający może zdecydować 

o powierzeniu ich usunięcia podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastępcze) na koszt 

Wykonawcy. 

 

§ 14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za uchybienie któremukolwiek terminowi, o którym mowa w §5 ust. 1 lub 3 w 

wysokości 0,1 % łącznej wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek przy odbiorze częściowym, końcowym lub 

ostatecznym w wysokości 0,1 % łącznej wartości netto wynagrodzenia za każdy dzień 

opóźnienia; 

3) w przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, w sposób inny niż określony w pkt 1 lub 2 w wysokości 5 % łącznej 

wartości netto wynagrodzenia za każdy przypadek; 

4) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20 % łącznej wartości wynagrodzenia netto. 

2. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kar lub opłat, które związane są z nienależytą 

realizacją Przedmiotu umowy przez Wykonawcę Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

koszty związane z karami lub opłatami w terminie 3 dni od dnia wezwania przez 

Zamawiającego oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej 

wartości wynagrodzenia netto; 

3. Jeżeli szkoda przewyższa zastrzeżoną karę umowną strony zastrzegają możliwość  

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

4. Kary umowne podlegają kumulacji.  

 

§ 15 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących 

przypadkach:  

1)  Terminu realizacji umowy:  

a)  jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej,  
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b)  jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub 

administracyjnych, w szczególności dotyczących: 

− przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

− wydania postanowienia o wstrzymaniu robót, 

− konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu 

albo organu administracyjnego, czego nie przewidziano przy zawieraniu 

Umowy, 

− konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup 

społecznych lub zawodowych niemożliwych do określenia w chwili 

zawierania umowy, 

c)  w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków 

zewnętrznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość spowolnienia lub 

chwilowych przerw w realizacji robót. Termin realizacji Umowy zostanie 

wówczas odpowiednio przedłużony poprzez pisemne oświadczenie 

Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub 

zwrot kosztów w przedmiotowej sytuacji. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1 lit. 

a-b termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności potwierdzony przez Zamawiającego. 

2)  Sposobu wykonania Umowy z uwagi na: 

a)  zmiany osobowe:  

-  zmiana osób wskazanych w wykazie osób przez Wykonawcę  

 na inne legitymujące się równoważnym doświadczeniem, 

-  zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy po 

uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

b)   zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: 

-  zmiana HRF bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu Umowy lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów 

spełniania świadczeń w ramach przedmiotu Umowy, 

-  zmiana zasad dokonywania odbiorów robót, jeżeli nie zmniejszy to zasad 

bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które 

obciążałyby Zamawiającego, 

-  zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony  

w trakcie realizacji Umowy lub sposobu informowania o realizacji 

Umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji 

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu 

Umowy . 

2. Wykonawca może wystąpić z żądaniem zmiany Umowy nie później, niż w terminie 14 

dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

 

§ 16 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach prawa, prawo odstąpienia od Umowy (w 

całości lub w części według wyboru Zamawiającego) przysługuje Zamawiającemu w 

następujących przypadkach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania 

umowy,  
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2) takiego opóźnienia się przez Wykonawcę z realizacją robót, które powoduje 

niemożność ukończenia robót w określonym terminie, 

3) wykonywania przez Wykonawcę robót z naruszeniem warunków niniejszej Umowy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszeń; 

4) nie zostaną zapewnione źródła finansowania przedmiotu umowy; 

5) sytuacja finansowa Wykonawcy uległa pogorszeniu w takim stopniu, że wskazuje  ona 

na możliwość zagrożenia realizacji umowy przez Wykonawcę, lub też na zaprzestanie 

przez niego prowadzenia działalności. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie dokona zapłaty faktury przez okres dwóch miesięcy od terminu 

ustalonego na zapłatę; 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót, po uprzednim 

dodatkowym wezwaniu Zamawiającego do odbioru i wyznaczenia mu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 14 dni. 

3. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w toku, na 

dzień odstąpienia; protokół podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

2) zabezpieczenia przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt Strony,  

z powodu której odstąpiono od Umowy,  

3) sporządzenia wykazu materiałów, urządzeń i konstrukcji, których pozostawienie  

na terenie budowy jest niezbędne,  

4) w przypadku odstąpienia w części - wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru 

prawidłowo wykonanych; do odbioru stosuje się odpowiednie zapisy umowy jak dla 

odbioru końcowego.  

4. Strony mogą odstąpić od Umowy z przyczyn o których mowa odpowiednio w ust. 1 lub 

2 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

i musi zawierać uzasadnienie.  

 

§ 19 

 

1. W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa geologicznego i górniczego, Prawa wodnego oraz Prawa 

budowlanego. 

2. Przelew praw lub obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej pod rygorem 

nieważności zgody Zamawiającego. 

3. Strony będą się niezwłocznie informować o wszelkich zmianach swych adresów. Do 

momentu otrzymania przez daną Stronę prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu 

drugiej Strony pisma wysyłane przez nią na ostatnio wskazany adres będą uznane za 

doręczone. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksów pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 20 

 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 
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§ 21 

 

Integralną częścią umowy są: 

1. Projekt robót geologicznych, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, operat 

wodnoprawny, 

2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy. 

3. Klauzule RODO Zamawiającego. 

4. Odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy. 

 

§ 22 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 


