
 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

                                                                                                                                                                                      

Podstawa do zawarcia umowy 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pn.: „Wykonanie kontenerowej stacji źródeł gazów medycznych dla 

SPZOZ w Słupcy, na działce nr 335/10 ark. 5 w Słupcy”. 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę zadania, określonego w § 1 ust. 1 

powyżej, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową (projekt budowlany ze 

szczegółowością projektu wykonawczego), specyfikacjami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlanych, specyfikacją zastosowanych urządzeń. 

3. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, 

posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót 

budowlanych, objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym 

okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 

uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa w 

umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej 

umowy.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną dla przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgłasza do niej żadnych 

zastrzeżeń. 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Na przedmiot umowy składa się wykonanie kontenerowej stacji źródeł gazów 

medycznych dla SPZOZ w Słupcy, na działce nr 335/10 ark. 5 w Słupcy, poprzez 

realizację poniższych prac:  

a)Sieć zewnętrzna gazów medycznych 

b)Montaż kontenera na źródła gazów medycznych 

c)Wykonanie chodnika przy projektowanym kontenerze 

d)Montaż urządzeń maszynowni sprężonego powietrza 

e)Montaż urządzeń maszynowni próżni medycznej 

f)Montaż urządzeń rozprężalni tlenu 

g)Wykonanie instalacji sprężonego powietrza (maszynownia sprężonego powietrza) 

h)Wykonanie instalacji próżni (maszynownia próżni) 

i)Wykonanie instalacji tlenu (pomieszczenie rozprężalni) 

j)Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach źródeł 

k)Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach źródeł 

l)Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji w pomieszczeniach źródeł 

ł)Wykonanie instalacji sieci komputerowej 

   



 

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 

§ 3 

1. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. 

Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania placu 

budowy. 

2. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy 

termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

3. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy. 

4. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 

Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru 

przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej przedmiotu 

umowy lub usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych w umowie (np. z tytułu kar umownych za opóźnienia). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, 

postanowienia ust. od 2 do 4 stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku odbioru częściowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia 

§ 4 

1. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i posiadać 

gwarancje jakości na min. 36 m-cy (licząc od dnia podanego w protokole z odbioru 

końcowego zadania). Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, 

aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane 

od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie inspektora nadzoru, przedstawić 

przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze 

częściowym i odbiorze końcowym robót. Ww. materiały/ produkty winny spełniać 

postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 266).  

2. Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi ….….. (licząc od dnia podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy). W powyższym 

okresie Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania na swój koszt napraw wad i 

usuwania usterek powstałych podczas zwykłej eksploatacji przedmiotu umowy, a także 

ujawnionych podczas eksploatacji wad materiałów i wykonawstwa oraz ponoszenia 

wszelkich innych kosztów z tytułu napraw, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 



od powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej lub fax lub email lub pismo na adres 

siedziby Wykonawcy. W przypadku powstania uszkodzeń mogących spowodować znaczne 

szkody, bądź grożących życiu i zdrowiu, w okresie rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany 

ponadto do niezwłocznego przystąpienia do usuwania tych uszkodzeń bądź zabezpieczenia 

uszkodzeń umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu i nieruchomości,  nie 

później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia ich powstania. W przypadku 

niedochowania tego terminu oraz w przypadkach wystąpienia siły wyższej, niezależnie od 

uprawnień z tytułu kar umownych wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma 

prawo do samodzielnego zlecenia wykonania napraw bądź prac zabezpieczających 

zgodnych ze sztuką budowlaną innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje 

to również utraty uprawnień wynikających z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas wykonywanych napraw.. 

3. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 

Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 

rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez Zamawiającego w 

siwz i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 

odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów. 

 

Podwykonawstwo 

§ 5 

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 

Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane 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. 

3. 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 dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. 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.  

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich 

zmian do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, 

o której mowa w ust. 4. 

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany 

wynosi 14 dni. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się 

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 



7. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 

dni. Brak pisemnego zgłoszenia sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

11. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

12. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w 

trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenie lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

 

Warunki płatności 

§ 6 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ……………. zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………/100). 

2. Należność za wykonane prace regulowana będzie jedną  fakturą końcową. 

3. Faktura końcowa regulowana będzie przelewem, po końcowym odbiorze technicznym 

potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

umowy przez właściwego inspektora nadzoru, na rachunek bankowy nr: ……..…, w 

terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego faktury zaakceptowanej 

przez inspektora nadzoru, pod względem zgodności z wykonanymi pracami, po uzyskaniu  

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

4. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie dowodów o uregulowaniu wszystkich 

zobowiązań wobec podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 



umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę w 

zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. W przypadku 

nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający 

wstrzymuje  wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

5. Zamawiający dokonuje 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, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 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. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 

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

doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, 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 należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 

12. Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia z tytułu wzrostu wskaźnika 

inflacji oraz mogących wystąpić zmian wysokości podatku VAT.  

13. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w 

rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.). 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a647(1)&full=1


14. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu 

umowy jest kontem firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT. 

15. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, wykonawca zobowiązuje się 

do pisemnego poinformowania zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany 

nr konta z jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony nr konta jest kontem 

firmowym, do którego jest prowadzony rachunek VAT. 

16. Za termin wypłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

Kary umowne 

§ 8 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1. Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia 

brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 

przedmiotu umowy w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 

przypadek. 

3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym 

lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 5.000,00 złotych. 

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 6 umowy – karę umowną w 

wysokości 500,00 zł. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieobecność Kierownika Budowy dłuższą niż 3 dni 

robocze – karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych. 

7. Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, kierowników robót branżowych, 

będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgłoszona 

do odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego - w wysokości 5.000,00 zł. O zmianie 

kierownika budowy, kierowników robót branżowych należy pisemnie niezwłocznie 

powiadomić Zamawiającego. 

8. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 1000,00 zł. 

9. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu 

jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł. 

10. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub jej zmiany – w wysokości 1000,00 zł. 

11. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania 

robót lub przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 3 tygodnie – w wysokości 

10.000,00 zł. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

kwoty wynagrodzenia brutto.  

13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w paragrafie 2 



czynności Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 

wyznaczeniu                          7 dniowego terminu na przywrócenie wykonywania 

zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 1.000,00 zł brutto za każde 

stwierdzone naruszenie. 

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. 

tytułów oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w sytuacjach, gdy 

wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w przypadku, 

kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone. 

15. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie. 

 

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie 

natychmiastowym jeżeli: 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w 

terminie 30 dni od dnia powzięcia o tych okolicznościach.  

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami 

Zamawiającego, lub osób działających w jego imieniu. 

3) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 

odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

4) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w 

stosunku do Wykonawcy, 

5) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie 

rozpoczął realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót 

przekracza 20 dni, 

6) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po 

uprzednim wezwaniu  Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia 

mu w tym celu 7 dniowego terminu.  

7) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w paragrafie  

2 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę . 

Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 

doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 

wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę. 



3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia 

protokołu, o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia 

zaplecza budowy, wcześniej przez niego wykonanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


