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a) ust. 1 otrzymuje brzmienlel 
Hl. Centrale zjednoczeń (jednostek równorzędnychf 
tinansujll koszty opracowania, oceny i recrIizacJi 
projektów wynalazczych ze środków funduszu po~ 
ItępU techniczno-ekonomicznego lub ze środkóW 

przewidzianych na cele Inwestycyjne ł remontowe 
według zasad określonych w § S ust. 1 pkt l i 2. 
Wymienione w t 5 ust. 1 pkt 3 pozostałe koszty 
rozwoju i popularyzacji wynalazczości i utrzymania 
komórek wynalazczości centrale te finansują ze 
łrodków przewidZianych na pokrycie k,osztów 
utrzymania centrali zjednoczenia. Centrale te po
krywajll koszty wymienione w § ~ ust. 1 pkt 4 Z§ 

łrodków scentralizowanego funduszu rozwoju zjed
noczenia, a. gdy nie tworzą tego funduszu - ze 
łrodków przewidzianych na pokrycie kosztów 
utrzymania centrali zJednoczenia.", 

b) ust. 3 otrzymuje ~rzmienie: 
,,3. Centrale zjednoczeń przekazują dochody, o któ
rych mowa w § 5 ust. S, na scentralizowany fundusz 
rozwoju zjednoczenia, a gdy zjednoczenie nie two
rzy tego funduszu -:- !la zmniejszenie 'kosztów utrży
mania centrali zjedhoczenia."; 

<4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 
"t 6a. Dochody zwiększające fundusze rozwoju zgodnie 
z przepisami § 2 ust. 4, § 5 ust. S oraz § 6 ust. 3 nie 
podlegają opodatkowaniu, a w jednostkach zgrupowa
nych w zjednoczeniach - obciążeniu na rzecz zjeqno
czenia w myśl przepisów § 6 ust. 4 i § 23 ust. S uchwa
ły nr 46 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r.wspra
wie gospodarki finansowej przemysłowych 'I budowla-
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no-montażowych państwowych organiza.cji gospodar
' czych objętydh, planem centralnym (Monitor Polski z 

1976 r. Nr lS! poz. 70 i Nr 27. poz. 118 oraz z 1977 r. 
Nr 17, poz. 9~t."J 

a) w § 8 ust2 otrzymuje, brzmienie: 
,,2. Jednostki budżetowe, które nie dysponują rachun
kiem środków specjalnych (§ 7 ust. 1), zaliczają docho- . 
dy z działalności wynalazczej wymienionę w § 7 ust. 2 
na zyski nadzwyczajne I odprowadzają je do budżetu."; 

G) w § 9: 

a) w ust. 1 wyrazy: "na dochody" zastępuje się wy
razami: "na zyski nadzwyczajne", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Szkoły wyższe, które stosują zasady gospodarki 
finansowej określone w uchwale nr 289 Rady Mi
nistrów z dnia 21 grudnia 1973 r. w sprawie zasad 

, finansowania prac badawczych I wdro'żeniowych 
oraź gospodarki finansowej jednostek badawczych 
i szkół wyższych (Monitor Polski z /1974 r. Nr 2, 
poz. 9, z 1975 r. Nr 28, poz. 172 oraz z 1977 r. Nr 2, 
poz. 15), finansują ze środków obrotowych koszty 
związane z działalnością wynalazczą, w tym rów
nież koszty wyn:J.iertione w § S ust. 1 pkt 4, obcią
tając nimi koszty działalności naukowo-badawczej. 
Szkoły te zaliczają dochody wymienione w § S 
ust. 5 na zyski nadzwyczajne działalności naukowo
badawczej." 

" l. Zarząd~enie wchodzi w tycie z dniem ogłoszenia 
s mocll od dnia 1 lipca 1977 r. 

Minister Finansów: H. Kisiel 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTW A I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 6 lipca 1977 r. 

w sprawie ogólnych warunków 'umów o roboty budowlane wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
przez jednostki gospodarki nie uspolecmionej. . 

~ 

Na podstawie art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i § 1 
ust. l .pkt 2 lit. bl uchwały nr 193 Rady .Ministrów z dnia 
,3 sierpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia naczelnych orga
nów 'administracji paiistwowej do ustalania ogólnych wa
runków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, poz. 219) 
za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. UstaLi" srę ogólne warunki umów o roboty bu
dowlane wykonywane na rzecz jednostek g ospodarki uspo
łecznionej przez jednostki gospoda rki nie uspołeczni 9nej, 
st anowiące załącznik do zarządzenia, zwane da lej "ogólny
mi warun kami umów". 

2. UIpowa o roboty budo,wlane ' może być zawarta, je
żeli wartość robót objętych umową mieś ci si ę w limicie 
wydatków dla jednostek gospodarki uspołeczn i onej okre~
lanych w trybie od rę bnych przepisów. 

§ 2. 1. Jednostki gospodarki nie uspołecznionej wyko
nują roboty budowla ne na rzecż jednostek 'gospodarki 
uspołecznionej na pods taWie uprzednio zawartej umowy. 

\ 

• I 

2. Strony mogą w umowach o wykonanie robót budow
lanych regulować wzajemne prawa i obowiązki odmiennie, 
niż to stanowią ogólńe warunki umów, tylko wtedy, gdy to 
wynika z przepisów tych ogólnych warunków umów. 

/ 

3. Postanowienia umów odbiegające od ustalon ych w 
ogóln.ych warunkach umów,/ z' zastrzezeniem ust. 2, są nie
ważne, a zamiast nich należy stosować odpowiednio prze
pisy tych warunków umów. 

§ 3. Zasady udzielania zamówień jednostkom gospo
darki nie uspołecznionej.. w drodze zbierania ofert, przetar
gu i bez ofertowej określają odrębne przepisy. / 

§ 4. W sprawach nie uregulowanych w ogólnych wa
runk'ach umów, o których mowa w § l, stosuje s ię przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

:/" 

§ S. Przepisyog6Inyćh warunków umów obowiązują 
strony bez potrzeby zamieszczania ich w treści umowy. 

/' 
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§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Budownictwa 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1 listopada 

1959 r. w sprawie umów o roboty budowlano-montażowe, 
wykonywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej 
przez jednostki gospodarki ni. uspołecznionej (Monitor 
Polski z 1959 r. Nr 97, poz. 521, z 1969 r. Nr 19, poz. 159 
i z 1971 r. Nr 6, poz. 37). 

, , 

Poz. 1~ 

f 7. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dnieD) sierp. 
Dła 1911 r. l stosuje się do umów zawieranych po tym ter
.inie, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Umowy zawarte przed dniem l sierpnia 1971 r. mo<> 
•• być dostosowane przez strony do przepisów zarządzenia. 

Minister Budownictwa I Przemysłu Materiałów 
Budowlanych: A. Glazllf 

Zał4czn1k do zarz4dzenla Ministra Biło 
dowmctwa I Przemysłu Materi ałów 

.Budowlanych J dnia 6 lipca 1977 r.; 
(pOL 102) . 

OGOLNE WARUNKI UMOW O ROBOTY BUDOWLANB WYKONYWANE NA RZECZ JEDNOSTEK GOSPODARKI 
USPOŁECZNIONEJ PRZEZ JEDNOSTKI GOSPODARKI NIE USPOŁECZNIONEJ 

Rozdział l 

Przepisy ogólne. 

§ l. 1. Ilek roć w niniejszych przepisach jest mowa Ol 

l) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć ro
boty pole.gające na budowle, montażu, remoncie albo 
rozb iórce obiektu budowlanego lub jego części oraz 
urządzeń reklamowych, dzieł plastycznych i innych 
urząd zeń wpływających na wygląd obiektu budowla
nego, 

2) za mawiającym - należy przez to rozumieć jednostką 
gospodarki uspołecznionej, udzielająq wykonawcy za
mówienia na wykonanie robót budowlanych, 

3) wykonawcy - należy przez to rozumieć sp6łdzielnią 

rzemieślniczą,· rzemieślnika lub inną jednostkę gospo
darki nie uspołecznionej, uprawni onych do wykonywa
nia robót budowlanych i podejmujących się ich wy
k ona nia, 

4) podwykonawcy - nal ezy przez to rozumieć jednostką 
gospodarki nie uspołecznionej, której wykonawca 
zl eca wykonanie określonych robót budowlanych, nia 
uważa się za podwykonawcę członka sp6łdzielni rze
mieślniczej wykonującego roboty na zlecenie tej spół
dzi elni. 

5) wykonawcy częściowym - należy przez to rozumieĆ 
wykonawcę, który na zlecenie zamawiającego realiżuja 
z innymi wykonawcami powierzoną mu część robót 
przewidzianych do wykonania. . 

2. Wykonanie nowych obiektów, w których wartośĆ 
robót budowlanych (cena całkowita) przekracza 100 tys. zł. 

może być powierzone wyłącznie spółdzielni rzemieślniczej. 

3. Spółdzielnia rzemieślnicza .podejmująca się wyko
nania robót bud ow lanych może powierzać wykonanie nie
których robót podwykonawcom branżowym, koordynując 
ich działalność i zapewniając im warunki niezbędne do wy-
konania tych robót. . 

§ 2. Przez umowę . o roboty budowlane wykonawca ro
bót zobowiązuje się wykonać na rzecz zamawiającego i od
dać mu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z umową, do
kumentacją projektową, zj sadam! wiedzy technicznej i prze
pisami techniczno-budowlanymi, a zamawiający - odebrać 

ten przedmiot i zapłacić należne (um6wione) wynagro
dzenie. 

§ 3. Do obowiązków zamawiającego należy: 
. '\ 

l) dostarczenie dokumentacji projektowej. chyba te stro-
ny um6wią s ię inaczej, 

2) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpo
wiednich czynności wymaganych przez Prawo b~dow
lane, 

3) przekazanie wykonawcy terenu budowy lub - stosow
nie do umowy - umożliwienie mu rozpoczęcia i wy
konania robót, 

4) dostarczenie na budowę określonych w umowie mate
riał6w, konstrukcji, maszyn i urządzeń oraz powierze
nie ich wykonawcy, 

5) koordtnacja wykonania robót, w razie gdy na budowi. 
działają wykonawcy częściowi. 

&) odbiór przedmiotu umowy, 
1) przeprowadzenie rozruchu, jeżeli strony nie umówiły 

się inaczej, 
8) zapłata ~ynagrodzenia wykonawcy. 

§ 4. Do obowiązków wykonawcy należy: 
l) wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, do

kumentacją projektową, zasad ami wiedzy technicznej 
i przepisami techniczno-budowlanymi, 

2) dostarczenie określonych w umowie materiałów, 
3) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w razie 

wykonywania ich przy pomocy podwykonawc6w, 
4) zawiadamianie zamawiającego o wykonaniu robót u

nikających lub ulegających zakryciu. 
5) oddanie zamawiającemu wykonanego przedmiotu 

umowy. 

§ 5. Bez zgody zamawiajlIcego wykonawca nie może: 
1) przelać na inną jednostkę lub osobę praw i obowiąz

ków wynikaj ących z zawartej umowy, 
2) powierzyć wykonanie robót budowlanych ' objętych 

umową podwykonawcom, z zastrzeżeniem § l ust. 3. 

§ 6. Zamawiający I wykonawca rob6t są obciążeni, kat
dy w swoim zakresie, obowiązkami wynikającymi z przepi
.ów określających czynności geodezyjne obowiązujące w 
budownictwie, z uwzględnieniem § 24. 

§ 1. 1. Zamawiający ł wykonawca są obowiązani 

współdziałać przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w ce
lu terminowego, najlepszego I najoszczędniejszego wykona
nia robót budowlan ych objętych umową oraz zabezpiecz&> 
nia gospodarki narodowej przed stratami. 

2. W razie powstania przeszkód w wykonaniu robót 
każda ze stron, w ramach swoich obowiązków. jest obowią
zana do usunięcia tych przeszkód pod rygorem wynagro
dzenia szkód poniesionych z tego tytułu przez drugą stroną. 

3. Wykonawca jest obowiązany wsp6łdziałać z zama
wiającym w spra wach L:wiązanych z wykonaniem czynności ' 

wymaganych. p rzez Prawo budowlane, niezbędnych do od .. 
dania do użytku obiektu budowlanego. 
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4. Zamawiając,}' jest up rawni on y do kontrolowa nia ja
kości robót budowlanych wyko nywa nych p rzez wyko naw
c ę, jakości wbudowanych mate riałów oraz zgodności prze
biegu robóibudowlanych z umową· 

§ 8. Wykonawca powołuje kierownika budowy (robót), 
jeżeli wymagają tego przepisy, a zamawiający wskazuje 
osobę , której powierzył kontrolę nad robotami. 

§ 9. Wykonawca prowadzi na budowie: 

l) dzie,nnik budowy, stosownie do przepisów Prawa bu
dowlanego, 

2) księgę obmiaru robót s,Prawdzaną przez zamawiającego. 

§ 10. 1. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na 
piśmie zamawiającego o konieczności wykonania robót bu
dowlanych nie objętych dokumentacją projektową, jak 
również o wadach i brakach w tej dokumentacji zauważo
nych po Jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wy
konywania robót budowlanych. 

2. Roboty budowlane nie objęte dokumentacją pro
j ektowl\ oraz roboty dodatkowe i zamienne mogą być wy
konane tylko na podstawie pisemnego zamówienia, przyję
tego przez wykonawcę w formie aneksu do umowy. W ta
kim wypadku zamawiający jest obowiązany dostarczyć 

wykonawcy wraz z zamówienięm niezbędne projekty (ry-
lunkO. . 

§ 11. Bez uprzedniej zgody zamawiającego mogą być 
w y konywane tylko roboty, których natychmiastowe wyko
nanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub ko
nieczność zapobieżenia awarii. Podstawą podjęcia robót jest 
sporządzony przez wykonawcę protokół konieczności prze
słany zamawiającemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu 
do d~iennika budowy. Zamawiający pokrywa wartość tycn 
robót, jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z 
przyczyn, za które odpowiada wykonawca. 

§ 12. W razie powołania na budowie specjalnego kie
rownictwa montażu maszyn ł urządzeń umowa o to kierow
nictwo powinna być uzgodniona z wykonawcą, któ ry może 
zażądać skoordynowania jej postanowień z postanowienia
mi obowiązującej go umowy. 

Rozdział 2 

Zawarcie umowy. 

§ 13. 1. Umowa o roboty budowlane powinna być 
zawarta w formie dokumeritu podpisanego przez obie strony. 

2. Jeżeli orientacyjna wartość zamówienia nJe przekra
cza 25.000' zł, umowę - można zawrzeć w formie pisem~ 
n ego zamówienia\ potwierdzonego przez wykonawcę, albo 
na podstawie oferty wykonawcy przyjętej przez zamawia-
jąc ego. o 

3. Zamawiający może zani echać zawarcia umowy w 
formie pisemnej, jeżeli wartość robót budowlanych nie 
p rzekracza 10.000 zł, a roboty będą wykonane w dniu 
zawarcia umowy. 

§ 14. Jeżeli zamawiającego nie obowiązuje przeprowa
dzenie przetargu lub zbieranie ofe'rt, kieruje on do wyko
nawcy zamówienie okreś lające przedmiot i warunki propo
nowanej umowy, dołączając odpowiednią dokumentację 
projektową.-

§ 15. 1. Wykonawca na pods tawie zamówienia sporzą
dza projekt umowy i przesyła go w celu podpisania zam{i
:wi ającemu. 

2. Umowa zostaje zawarta ż chwilą podpisania przez 
obydwie st rony, a w wypadku, o którym mowa w § 13 
ust. 2, z chwilą otrzymania przez stronę, która wysIała za
mówienie lub ofertę, potwierdzenia zamówienia a lbo przy
jęcia oferty bez zastrzeżeń. 

§ 16. Umowa powinna za wierać wszystkie postanowie
n ia określa jąc e obowiązki i uprawnienia stron, zabezpiecza
jące ich interesy. a w szczególności: 

l) oznaczenie str on zawierających umowę. ich s iedziby 
oraz datę i miejsce zawarcia umowy. 

2) określenie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną do
kumentacją projektową, 

3) datę przekazania wykonawcy terenu budowy lub datę 
umożliwienia mu rozpoczęcia wykonywania ro bót bu
dowlanych, 

4) datę, w której wykonany przedmiot umowy ma być 

oddany zamawiającemu, . 

5) orientacyjną wysokość wynagrodzenia wykonawcy z 
podan iem cen jednostkowych objętych umową robót 
budowlanych. ze wskazaniem ,cennika i pozycji oraz 
wszystkich narzutów i dodatków przysługujących wy
konawcy, 

6) rodzaj, ilość i terminy powierzenia przez zamawiające
go mateŃałów, konstrukcji, mas~yn i urządzeń. potrzeb
nych do wykonania przedmiotu umowy, 

7) rodzaj i ilość materiałów, które w g ra nicach określo
nych w § 27 'ma dostarczyć wykonawca, 

8) sposób zabezpieczenia ma teriałów. konstrukcji. maszyn 
i urządzeń powierzonych wykonawcy w związku z 
umową, 

9) sposób rozliczęnia z powierzonych wykonawc y mate
riałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń, 

10) sposób zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, 
11) jeżeli umowa jest zawierana ze spółdzielnią rzemieślnJ

czą - wymienienie członków spt<dzielni. którzy będą 
bezpoś rednio wykonywać roboty budowlane objęte 

umową, 

12) nazwę, numer i datę do kumentu uprawniającego wyko
nawcę (wykonawców) do wykonywariia robót budow
lanych objętych umową oraz oznaczenie organu. który 
dokument ten wydał, 

013) . stwierdzenie, czy wykonawcy przysługuje różnica cen 
materiałów. o których mowa w § 49 ust. 2, 

14) inne uzgodnione postanowienia, jak np. wyznaczenie 
pełnomocników stron i zakr~su ich umocowania itp. 

Rozdział 3 

Dokumentacja projektowa. 

_ § 17. 1. Dokumentacja projektowa powinna odpowia
dać przepisom o projektowaniu inwestycji. 

2~ Dokumentacja dotycząca robót remontowych powin
na ograniczać się do rysunków lun danych niezbędnych do 
przeprowadżenia remontu i określenia jego kosztu. 

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy -robót w obiektach zabyt
kowycli. 

§ 18. 1. Wykonawca sprawdza. czy zamawiający do
starczył dokumentację projektową w zakresie przewidzia
nym w umowie oraz czy dokumentacja jest kompletna z 
punktu widzenia celu. któremu ma służyć. Sprawdzenie to 
powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

2. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej 
wykonawca powinien niezwłocznie żawiadomić zamawia
jącego. 
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Rozdział '" 

Tereny budowy lub robót. 

§ 19. 1. Zamawiający jest obowiązany przekazaĆ wy
konawcy teren budowy lub umożliwić mu wykonywanie 
robót budowlanych w zakresie i terminach okreś lonych w 
umowie. Czynności te powinny być stwierdzone protoko
larnie. 

2. Za zgodą stron teren mOże być przekazany częściami. 

3 . . Przekazanie, o którym mowa ' w ust. 1, powinno być 
stwierdzone wpisem w dzienniku budowy, z zastrzeżeniem 

. § 9 .pkt 1. 

. 4. Jednocześnie z przekazaniem terenu budowy zama
wiający powinien przekazać potrzebne wykonawcy infor
macje o tym terenie wraz z planem urządzeń podziemnych. 

§ 20. Po przejęciu terenu budowy (robót) wykonawca 
'Odpowiada wobec zamawiającego na zasadach ogólnych za 
szk'Ody wynikłe na tym terenie do chwili oddania zama
wiającemu przedmiotu um'Owy. 

§ 21. 1. Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia 
na przekazanym 'mu terenie budowy (robót) ochrony mi?
nia' znajdującego się na tym terenie, bezpieczeilstw:a l hi
ga.eny p r,acy, zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz do 
utrzymania por·ządku. 

2: Organizacja j koordynacja us]ug dla wykonawców 
c~ęściow'Ych należy do obowiązków zamawiającego, II. dla 
podwykonawców - do obowiązków wykonawcy. 

§ 22. 1. Przy wykonywaniu robót w czynnym zakładzie 
przemysłowym lub usługowym zamawi.ający jest 'Obowiąza
ny zapewnić urządzenia ochronne i zabezpieczające w dzie
dzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę mienia wy
konawcy i ochronę przeciwpożarową oraz skoordynować 
prowadzoną działalność z robotami budowlanymi. 

2. Je żeli urządzenia ochronne i zabezpieczające wyma
gają wykonania robót budowlanych, wykonawca na .zlece
nie zamawiającego ma obowiązek odpłatnego wykonania 
tych robót. 

§ 23. 1. Zamawiającego obciążają nakłady na budowę 
konserwację następujących . tymczasowych obiektów 

i urządzeń potrzebnych do wykonania budowy (robót): 
1) dróg dojazdowych (bocznic kolejowych) do oznaczo

nych punktów na terenie budowy (robót) wraz ze 
związanymi z nimi urządzeniami, 

2) doprowadzenia wody wraz z ujęciami lub studnią. pom
pownią, zbiornikiem itp., z wyjątkiem nakładów na rOZ~ 
prowadzenie wody po terenie budowy (robót), 

3) linii zasilających elektroenergetycznych ze st.acją .tran
sformatorów (bez rozprowadzenia po terenie), 

4) obiektów i urządzeń niezbędnych dla zamawiającego. 

2. Nakłady na urządzenia terenu budowy (robót) nie 
wymienione w ust 1 obciążają wykonawcę. 

§ 24. Wykonawdy przysługuje dodatkowe wynagrodze
nie za wytyczenie osI budowanego obiektu (obiektów), 
stanowisk. remontowych urządzeń, linii zabudowań l po
ziomu chodnika oraz atałych punktów niwelacyjnych (re
perów). 

§ 25. 1. Ochrona znajdujących się na terenie budowy 
(robót) i w jego otoczeniu, nie przewidzianych do likwi
dacji: gleby, roślinności, zbiorników i cieków wodnych oraz 
innych elementów środowiska, jak też instalacji i urządzeń 
należy do obowiązków wykonawcy. . 

2. Przed oddanie~ zamawiającemu wykonanych robót 
wykonawca jest obowiązany uporządkować teJen budowy 
(robót), a także ulicę, sąsiednią nieruchomość, budyn ek, 
mieszkanie lub lokal, w razie korzystania z nich. 

Rozdział 5 

Dostawa materiałów, maszyn, urządzeń I konstrukcjI. 

§ 26. L Wykonawca wykonuje roboty z materiałów 
powierzonych przez zamawiającego oraz z materiałów wła s
nych w zakresie określonym w umowie . 

2. Materiały powierzone rozlicza się według cen 
uwzględnionych w kosztorysie. 

3. Materiały z odzysku występujące przy robotach 
modernizacyjnych i remontowych, prze'kazanewykonawcy 
do wbudowania, traktuje ,się jak materiały powierZ<lne. 

§ 27. 1. WartośĆ materiałów własnych wykonawcy uży
tych do wykonania robót objętych umową. wycenionych 
Wlldług cen zakupu· przyjętych w kosztorysie (bez koszlów 
transportu zewnętrznego), nie może przekraczać 25.000 zł. 

2. Jeżeli wykonawcą robót jest spółdzielnia rzemieslni
cza, wartość materiałów, o której mowa w ust. 1, dot~,czy 
ka~d.ego branżowego rodzaju robót. 

3. W wypadkach gospodarczo uzasadnionych w odnie
sieniu do robót . remontowych, których wykonawcą jest 
apółdzielnIa rzemieślnicza, wartość materiałów może być 

podwyższona przez jednostk.ę nadrzędną 'zamawiającego 
do 50.000 zł. . 

4. Po zakończeniu robót wykonawca jest obowiązany 
rozliczyć się . z powierzonych materiałów ilościowo i war
tościowo oraz zwróc-1Ć zamawiającemu materiały nie zużyte 
albo może odkupić je od zamawiającego w trybie przepi
sów w sprawie rozporządzania przez państwowe jednostki 
organizacyjne niektórymi ru<:homymi ~kładnikami mająt

kowymi. 

5. Do wartości materiałów własnych wykonawcy, okre
ślonych w ust. l i 3, nie wlicza się materiałów: 

1) zakupionych w spółdzielni rzemieślniczej lub hurtow
ni zaopatrzenia rzemiosła, upr a wnionej do obrotu ma
teriałami budowlanymi, 

2) wyprodukowanych we własnym zakresie przez rze
mieślników lub spółdzielnie rzemieślnicze (np. fa rby, 
kity, szpachlówki), 

3) wody oraz materiałów przestrzennych i sypkich, jak 
żwir, piasek, kruszywo, żużel itp., . 

4) drobnych, jak gwoździe, pakuły, klej, uszczelki, papier 
ścierny itp., . 

5) pomocniczych, przeznaczonych do deskowania. na tym
czasowe ogrodzenie, rusztowania itp., słuź~cych do 
wielokrotnego użycia. . . 
6. Ograniczenia wynikające z przepisów ust. 1-3 nie 

dotyczą umów o roboty qudowlane, w których zamaWiają
cym jest organizacja rzemieślnicza. 

§ 28. Wykonawca. który do wykonania zleconych mu 
robót użył materiałów własnych, innych niż określone w 
umowie '. lub o wartości wyższej niż ustalona w § 27 
ust. 1-3, nie otrzymuje dopłat stanowiących różnicę mię
dzy cenami detalicznymi tych materiałów a cenami uwzg lęd
nionymi w kosztorysie oraz zwrotu kosztów ich trans por tu 
na plac budowy. Sumę różnic cen materiałów i kosztów 
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tr ansportu zamawiający jest obowiązany rozliczyć zg odnie 
• przepisamI w sprawie różnic budżetowych oraz zasad, 
.tosowania niektórych cen. 

§ 29. 1. Zamawiający dostarcza na swój koszt loco ma
gaz yn na' terenie bud owy (robó t) maszyny, urządzenia 
t konstrukc je przeznaczone do montażu, przekazując je 
wykonawcy w tenninach ustalon ych w umowie lub uzgod
Bionych w toku wykon ywania umowy. 

2. Na żądanie zamawiajllcego wykonawca ma obowill
sek przechowywać odpłatnie maszyny, urządzenia i kon
.trukcje dostarczone przed terminem umownym na prze
Jęty przez ni ego teren budowy (robót). 

3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, odpowiedział
.ość za maszyny, urządzenia i konstrukcje oraz koszt ich 
przechowywania i konserwacji obciążają - do czasu prze
kazania wykonawcy - zamawiającego, a po przekazaniu 
.ykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2. , 

§ 30. Zamawiający doręcza wykonawcy specyfikację 

'abrycznll, opis techniczny oraz warunki techniczn e, któ
rym powinny odpowiadać dostarczone maszyny, urządzenia 
t konstrukcje. 

§ 31. 1. Wykonawcy nie obciąża obowiązek technicz-
8ego odbioru maszyn, urzlldzeń, konstrukcji i materiałów 
dostarczonych przez zamawiajllcego, chyba że strony umó
wią się inaczej . 

2. Wady w maszynach, urządzeniach i konstrukcjach 
przeznaczonych do montażu, ujawnione w trakcie montażu, 
.twierdza się w protokole .porządzonym przez przedsta
wicieli zamawiajllcego i wykonawcy. Reklamacje do do
stawcy (sprzedawcy) maszyn, urządzeń, konstrukcji' i ma
teriałów wnosi zamawiający. 

Rozdział 6 

Odbiory. 

ł 32. 1. .Odbi6r ma na celu przekazanie zamawiające
IDu ustalonego w 'umowie przedmiotl1 po sprawdzeniu nale
tytego Jego wykonania. 

2. Stosownie do umowy przedmiotem odbioru może 
być całołt robót lub taka ich część , która może być użyt
kowana zgodnie z jej przeznaczeniem. 

§ 33. 1. Zamawiający je.t obowillzany do Iprawdzania 
ilości i zgodności z umowll wykonanych robót w razie : 

1) zakończenia robót zanikajllcych lub ulegajllcych za
kryciu, 

I) majllcej nastllpit dłuższej przerwy w wykonaniu robót. 

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest rów
Dozna~ne z odbiorem. 

3. Sprawdzenie powinno być dokonane najpóźn iej w 
dągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia przez zama- ' 
wiającego, chyba te strony umówią się inaczej. 

§ 3". 1. Datę gotowości do odbioru określonego w 
1ID10wie przedmiotu ustala wykonawca, zaw.iadamiajllc 
• tym zamawiającego co najmniej na 10 dni przed tą dat". 

' 2. Zamawiajllcy jest obowiązany zawiadomić wyko
nawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru i dokonać od
bioru w cil\gu 5 dni, licząc ' od daty gotowości do ' odbioru. 

3. Strony mogll .w umowie ustalić inne terminy nii 
_kreślone w ust. 1 i 2. 

f 35. 1. Przed odbiorem robót wykonawca jest obo
lViązany przeprowadzić wymagane przez przepisy i umow4ł 

p róby techniczne konstrukcji, maszyn lu b urządzeń, a .. tak
że uzyskać zaświadczenia właściwych organów warunku
j ąc e możliwość eksploatacji wykonaneg o przedmiotu 
umowy. \ 

' 2. Próby powinn y być przepro wadzone w obecności za
mawiającego, chyba że nie stawi się orf w uzgodnionym 
terminie ich przeprowddzenia. 

3. Z przeprowadzenia prób należy s pis ać protokó ł. W 
razie nieobec nośc i z amawiającego wyk onawca sporządza 
pro tokół jednostron n y. ' 

4. Za przeprowadzenie p rób i uzyskanie zaświadczeń 
należy się wykonawcy odrębne wynag rodzenie, chyba ' że 
k oszt tych czynności wstał u względniony w kosztoryso- , 
wych cenach jednost kowych. 

§ 36. Odbiór p rzeprowadza zamawiający ·przez upoważ
n ionego do tego przedstawiciela. W odbiorze mogą brać 

udz i ał przedstawiciele podwyk onawców , a także za proszeni 
p rzez strony rzeczozn dwcy i uzytkownicy, a w odniesieniu 
d o budynków mieszkalnych również przeds tawiciele samo
rządu mieszkańców. 

§ 37. St rony są o bowiązane przygótować się d o spraw
nego odbi oru i d okonać go z należytą Itaranno~cil\. 

W szczególności wykonawca jest obowiązany zgromadzić 
i udostępni ć zamawiającemu do wglądu wszystkie potrzeb
ne do przeprowadzenia odbioru dokumenty, z wyjątkiem 
tyc h, które są również w posiadaniu zamawiającego, a tak
że ,umożliwić zamawiającemu dokonanie . dokładnych ogllł
dzin przedmiotu odbioru. 

§ 38. 1. Wynik odbioru usta la się protokolarnie. 

2. Protokó ł, któ ry spisuje przedstawiciel zamawiajllce-
go, powinien zawierać : 

l) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charak

teru, w jakim uczestniczą w tej czynności, 

4) wymienienie d ok umentów przygotowanych przez wy
konawcę i dokumentów p rze kazanych zamawiającemu 
przy odbiorze, 

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót 
podlegających odbiorowi, w szczególności zgodności 

ich wykonańia z umową, d okumentacją projektową, za
sadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-bu
d0'Ylan ym!. 

6) wymienienie ujawn ionych, wad, 
7) decyzję zamawiającego co do przyjęc ia lub odmowy 

przyjęcia oddawanego przez wykonawcę przedmiotu 
umowy, co do telminu usunięcia uja wnionych wad, co 
do obniżenia wynagrodzenia wykon awc y łub co do po
wtórnego wykonania robót, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia wykonawcy 1 osób ucze
stniczących w odbio rze, 

9) podpisy przedsta wideU zamawiającego, wykonawcy 
i osób uczestniczących . 

§ 39. Protokół powinien być sporządzony i podpisany 
w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień podpisanIa 
protokołu odbioru jest dniem wykonania określonych w 
umowie obowiązków wykonawcy. 

§ 40. 1. Jeżeli żamawlający nie dokona odbioru w ter
minie ustalonym w § 34, wykonawca może ustalić komisyj
nie w protokole, że przedmiot odbio ru został wykonany' 
zgodnie z urnową, zawiadamiając o tym zamawiającegq. 

--./I 
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2. Protokół, o którym mowa w ust. . 1. stanowi podsta
wę do wystawienia faktury. 

3. Zamawiający, który dopuścił się zwłoki w dokona
niu odbioru w terminie, o którym mowa w § 34, jest obo
wiązany zwrócić wykonawcy koszty zabezpieczenia,strze
żenia i konserwacji przedmiotu odbioru oraz zapłacić karę 
umowną pr,zewidzianą w § 53 ust. 2 pkt 5. 

. Rozdział 1 

Rękojmia za wady. 

§ 41. Wykonawca .jestodpowiedzialny wobec zamawia
jącego . jeżeli wykonane roboty budowlane mają wady 
zmniejszające ich wartość lub użyteczność ze względu na 
cel określ on y w ' umowie. 

§ 42. I. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizycz
ne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budyn
ków - po upływie 3 lat. licząc od dni.a. kiedy obiekt zo
stałzamawiającemu wydany. 

I 

2. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu 
rękojmi nawet po upływie terminów. o których mowa w 
ust 1. jeżeli reklamował wadę przed upływem , tych ter
minów. 

• § 43. 1. Jeżeli wady przedmiotu umowy stwierdzone 
przy odbiorze dadzą się usunąć, zamawiający może: 

3. Zamawiający nie: zatrzymuje kaucji, jeżeli wynagrOooi 
dzenie wykonawcy nie przekracza 10.000 zł. 

4. Kaucję zatrzymuje się na okres: 
1) 6 , miesięcy. gdy przedmiotem umowy było wykonanie 

temontubudowlanego lub instalacyjnego, 
2) 12 miesięcy w pozostałych wypadkach. .. 

§ 46. 1. Jeżeli w okresa~h. o których mowa w § 45 
ust. 4. nie ujawniono wad wykonanych róbót budowlanych • 
zamawiający jest obowiązany zwrócić wykonawcy kaucję 
w ciągu 10 dni po upływie tych okresów. 

2. W razie ujawnienia wad i po bezsku~ecznym up/y. 
wie wyznaczonego terminu na ich usunięcie zamawiający 
może usunąć wady na koszt wykonawcy, potrącając z 
kaucji koszt usunięcia wad. 

§ 47. I. Zamawiający powinien zawiadomić wykonaw
cę o ujawnieniu wad niezwłocznie po ich wykryciu. 

2. Jeżeli zamawiający nie wywiąże się z obowiązków 
określpnych w ust 1. a zwłoka spowodowała zwiększenie 

'uszkodzenia obiektu (robót). koszty związane z usunięciem 
zwiększonego uszkodzenia obciążają zamawiającego. ' 

Rozdział 8 

Wynagrodzenie I rozliczenia. 

1) odmówić przy;ęcia robót do czasu usunięcia wad unie- § 48. 1. Wynagrodzenie wykon~wcy ustala się za cały 
możliwiających użytkowanie obiektu. • przedmiot umowy oraz za każdą określoną w umowie jego 

2) p rzyjąć wykonane roboty, wyznaczając wykonawcy część. stanowiącą odrębny przedmiot odbioru. 

odpowiedni termin ,na usunięcie wad. a w razie zwłoki 2. Wynagrodzenie wykonawcy określa się w formie 
i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu - ob- uzgodnionych cen jednostkowych kosztorysu umownego 
niżyć odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy, (oferty) i obmiaru wykonanych robót na podstaWie przepi-

3) przyjąć wykonane roboty z wadami, obniżając . odpG- sów w ,sprawie ustalania cen obiektów oraz robót budowla-
.yiednio ~ynagrodzenie wykonawcy. nych. obowiązujących watosunkach między jednostkami 

gospodarki uspołecznionej, z zastrzeżenie,m ust. 3. 
2. Jeżeli 'wady przedmiotu umowy stwierdzone przy 

odbiorze ni,e dadzą się usunąć; zamawiający może: 3. Dodatek za pełnienie funkcji generalnego wykonaw-
1) , przyjąć przedmiot umowy, óbniżając odpowiednio wy- cy przysługuje tylko spółdzielni rzemieślniczej wykonują- . 

nagrodzenie wykonawcy. cej roboty budowlan,e, na warunkach, o których mow!,- w 
, § 1 ust 3. 

2) nie odstępując od umowy l zachowując prawo do kar 
umownych, - żądać wykonania robót , po raz drugi, 4. Przy obliczaniu wynagrOdzenia wykonawcy uwzględ-

3) . odstąpic od umowy. nla się ilość robót zamówionych, wykonanych oraz przyję-
'j tych przez zamawiającego. 

,3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 5. Urzędowa zmiana cen robót budowlanych oraz ma-

szyn, urządzeń I wyposażenia powoduje zmianę wynagro-
§ 44. Wykonawca może uwólnić się od odpowiedzial- dzenia wykonawcy za roboty wykonywane po wprowadza-

ności z tytułli rękojmi za , wady fizyczne, które powstały niu zmiany. Zmianę wynagrodzenia wprowadza się do umo.. 
wskutek wadliwości dostarczonych przez zamawiającego wy w formie aneksu. -
projektów, ma'teriałów, konstrukcji. maszyn lub urządzeń 

§ 49. 1.. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia ż t yalbo wskutek wykonania robót według wskazówek zama· 
tuł.u kosztów dodatkowych. które nl'e zostały uwz"-lpdnion • . 

wiającego. jeżeli udowodni, że uprzed,ził zamawiającego o '" .. 
w uzgodnionym wynagrodzeniu, a powstały z przyczyn za

grożącym niebezpieczeństwie powstania ' wad albo że mimo 
dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić nie. leżnych od zamawiającego. 
właściwości wskazówek lub wad dostarczonych przez za· 2. Wykonawcy przysługuje zwrot kwoty stanowiącej 
mawiającego projektów, materiałów, konstrukcji, maszyn różnicę między cenami detalicznymi m'ateriałów, o których 
lub urządzeń. mowa w § 27 ust.!, 2, 3 i 5, a cenami uwzględnionymi w 

§ 45. 1. Na zabezpieczenie kosztów usuwania wad 
z tytułu rękojmi. ujawnionych przy odbiorze i w pierwszym 
róku rękojmi. zamawiaJący zatrzymuję kaucję w wysokoś· 
ci 3010 wynagrodzenia wykonawcy. 

2. Zamawiający moie zaniechać zatrzymania kaucji. je. 
żeli uzasadnia to rodzaj i jakość wykonanych robót. 

kosztorysie. 

§ 50. 1. Rozliczenie wykonawcy za wykonanie umowy 
lub jej części, stanowiącej umówiony przedmiot odbioru, 
następuje na podstawi e faktury. 

2. Fakturę wystawia wykonawca na podstawie proto
kołu odbioru. stanowiącego jej integralńą część. 
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3. Zamawiający moze odmówić zapłaty wynagrodzenia 
, za roboty dodatkowe lub zamienne wykonane be.z jego 

/ uprzedniej zgody, z zastrzeżeniem § 11. . 

I 51. Z wynagrodzenia I wykonawcy wyliczonego w 
fakturze zamawiający potrąca: . " 

l) wartoŚć powierzonych I wbu~owanych materiałów ob· 
Jiczonll według cen uwzględnionych w kosztorysie oraz 
wartość materiałów odstąpionych przeł zamawiającego , 

w trybie pnepisów, o których mowa w f 27 ust. 4, 

I) koszty transportu materiałów dostarczonych przez za
mawiajllcego we własnym zakresie do magazynu na 

_ placu budowy w wysokości uwzględnionej w kosz
torysie, 

I) Inne koszty poniesione przez zamawiajlIcego na rzecz 
wykon~wcy, . 

or .. zatrzymuje kaucjfł, o której mowa w I 45. 

I 52. Tryb rozliczeń pieniężnych za wykonane roboty" 
budowlane reguluj q odrębne przepisy. 

Rozdział 9 

Iary umowne l odpowiedzialność odszkodowawcza. 

I 53. 1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić zama-
wlajllcem,u karę umownll za: ' I 

l) zwłokę w oddaniu określonych w umowIe robót bu
dowlanych - w wysokości 0,2% wynagrodzenia wy
konawcy za każdy dzień zwłoki, a jeżeli zwłoka będzie 
trwać dłużej niż 20 dni - 0,5% wynagrodzenia wyko
Jlawcy za każdy dalszy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,2°/. 
wynagrodzenia wykopawcy za każdy dzień zwłoki, a 
jeżeli zwłoka trwać będzie dłużej niż 20 dni - 0,5°/, 
wynagrodzenia wykonawcy za każdy dalszy dzień 

zwłoki, 

, 3) zgłoszenie do odbioru robót z wadami, jeżeli zJlowodu 
tych wad zamawiający odmówi odbioru - w wyso
kości 1.000 zł, 

,() powierzenie bez zgody zamawIającego wykonania ob
jętych umową robót Innej osobie - w wysokości 20% 
wynagrodzenia wykonawcy za całość objętych umową 
robót, 

5) odstąpienie przez zamawiającego od umowy z powodu 
okoliczności. za które odpowiada wykonawca - w wy
sokości 20% wynagrodzenia wykonawcy za' całość ob
jętych umową tobót. 

2. Zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy 
karę umowną za: 

1) zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub 
jej części oraz w usunięciu wad dols-umentacji projek
towej lub jej części - w wysokości 0,2% wynagrodze
nia wykonawcy za wykonanie robót, których dotyczy 
dokumentacja lub jej część, za ka~dy dzień zwłoki, li
cząc odpowiednio od terminu umownego na dostarcze
nie' dokumentacji lub terminu wyznaczonego na usunię
cie wad, a jeżeli zwłoka będzie trwać dłużej niż 20 dni 
- 0,5% wynagrodzenia wykonawcy za każdy dalszy 
dzień zwłoki, 

2) zwłokę '!I przekazaniu terenu budowy lub umożliwieniu 
rozpoczęcia wykonania obJętych umową robót budow-

J 

lanych - .W wy.so~ości O,');ł/. wynagrodzenia wykonaw
cy za wykonanie przedmiotu umowy. lub robót, które 
będą realizowane ,ze z~łoką, za każdy dzień zwłoki, 
a jeżeli zwłoka będzie trwać dłużej niż 20 dni - 0,5% 
wynagrodzenia wykonawcy za każdy dalszy dzień 
zwłoki, . 

3) zwłokę w dostarczeniu na budowę materiałów, kon
strukcji, Ilj.Clszyn lub. urządzeń - w wysokości 0,2% 
wynagr'odzenia wykonawcy za każdy dzień zwłoki, ' 

a jeżeli zwłoka będzie trwać dłużej niż 20 dni - 0,5% 
wynagrodzenia wykonawcy za każdy dalszy dzień 
zwłoki, 

4) spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót budo,w-. 
lanych wywołanej przyczynami innymi niż zwłoka, 

.. o której mowa w pkt 1-3 - w wysokości 0,2% wy
nagrodzenia wykonawcy za wykonanie robót, które bę
dą realiżowane po przerwie, za każdy dzień przerwy 
udowodnionej wpisem dQ dzienn'ika budowy, licząc od 
dnia, w' którym zamawiający otrzymał na piśmie za~ 

wiadomienie o przerwie I jej przyczynie, 
, 

5) zwłokę w przeprowadzeniu odbioru - w wysokości 
2.000 zł za każde rozpoczęte 10 dni zwłoki, licząc od 
dnia, w którym odbiór powinien być zakończony, 

6) w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy z po
wodu okoliczności, za które odpowiada zamawiający -
w wysokości 20% wynagrodzenia wykonawcy za ca
. łość, objętych umową robót. 

3. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, przez wynagro
(henie wykonawcy stanowiące podstawę do obliczania kar 
umownych należy rozumieć ustalone w umowie wynagro
dzenia za przedmiot odbioru. 

§ 54. Strony mogą ustalić .w umowie kary w wyższej 
' wysokości niż określone w § 53, a także przewidzieć ka ry 
za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie innych obo
wiązków. 

ł 55. 1. Zamawiający jest obowiązany dochodzić k,ar 
umownych. 

2. Zamawiający może nie dochodzić kary umownej 
niższej niż 1.000 zł, a także w uzasadnionych wypadka'ch . 
nadwyżki kar ponad 30% wynagrodzenia wykonawcy, z 
wyjątkiem kar za zwłokę w usunięciu wad. ,-

§ 56. Wykonawca może, a zamawiający jest obowiąza
ny, dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania pfze-, 
wyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

Rozdział 10 

Zmiana I odstąplenl~ od umowy. 

§ 57. 1. Zmiana postanowień umowy wymaga zgody 
stron wyrażonej na piśmie. 

2. Jeżeli strony nie umówią się inaczej, wykonawca 
może uzaleznić wykonanie robót dodatkowych .od przedłu
żenia terminu oddania wykonanego przedmiotu . umowy, 
jeżeli jego wynagrodzenie miałoby ulec zwiększeniu o wię
cej niż 5°/, ustalonego w umowie wynagrodzenia. 

§ 58. W razie opóźnienia się zamawiającego: ... 
l) w przekazaniu terenu budowy lub umożliwieniu , wy-

konawcy rozpoczęCia robót, 

2) w dostarczeniu dokumentacj,i projektowej, 
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3) -w dostarcz'eniu l powięrzeniu materiał6w, konstrukcji, 
'!llaszyn lub· urządzeń oraz spowodowani'a przerwy w 
wykonaniu robót trwającej --penad 10%

' , umownego 
okresu ich trwańia 

wykonawca' może albo wyznaczyć zamawiającemu dodatko
wy termin, a po jego bezskutecznym upływie - odstąpiĆ 

od umowY, albo zażądać od zamawiającego odpowiedniego 
przedłużenia terminu oddania przedmiotu umowy, co nie 
pozbawia wykonawcy upr~wnień do dochodzenia kar 
umow:nych. 

\ 

§ 59. W razie zwłoki wykonawcy w oddaniu przedmio
tu umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego 'mu 
przez zamawiającego dodatkowego terminu na oddanie 
przedmiotu umowy albo naruszenia przez wykonawcę pIze
pis6w § 5.zamawiający może odstąpić od umowy. 

§ 60. W razie odstąpienia od umowy: 
l) wykonawca jest obowiązany: 

a) zabezpieczyć przerwane roboty na koszt strony, 
która spowodowała odstąpienie, 

b) we'L,wać zamawiającego do dokonania odbiorp wy- ' 
konanych robót z zachowaniem przepis6w §34 i 35, 

.,.r;) _ rozliczyć się zmateriał6w powierzonych przez z-a
mawiającego w ciągu 14 dni od daty dokonania od
bioru, 

2) zamawiający jest obowiązany: 
a) . dokonać odbioru wykonanych do dnia odstąpienia 

od umowy rob6t z zacnowaniem przepisów § 35-39, 
b) zapłaciĆ wykonawcy wynagrodzenie za roboty wy

konane do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 61. 1. Z zastrzeżeniem § 5, w razie zmiany wyko
nawcy robót lub zamawiającego - strony ustalają proto
kolarnie te~min i warunki przekazania rob6t, zabezpiecze
nia powierz09ych materiałów, urządzep. itp. oraz warunki 
rozliczeń, a ponadto przeprowadzają inwentaryzację robót 
według stanu w dniu przekazania. 

2. Je~eIi w wypadku, O którym mowa w ust. 1, strony 
nie um6wią się inaczej, nowy wykonawca robót lub zama
wiający wchodzą w prawa 1 obowiązki swoich poprzedni .. 
ł6w określone obowiązująCIl umową. ' 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 29 czerwca 1971 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie norm zutycla paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 pat
d,zlern'ika 1.952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu to

,w~row€go .i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nt 44, poz. 301, 
s 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) I § 1 
ust. 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w 
.prawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów 
() gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami 

zamiennymi 1 ogumieniem do tych pojazdów oraz o normo
waniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji 1 obsłu
dze pojazd6w samochodowych (Monitor Po'lski s 1956 r. 
Nr 105. poz. 1209. z 1961 r. Nr 80, poz. 334 i z 1968 r. Nr29, 
poz. 193) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra KomunIkacji z dnia 
19 września 1975 r. w sprawie norm zużycia paliw płyn
nych w eksploatacji pojazdów samochodowych (Monitor: 
Polski Nr 30, ' poz. 190) wprowadza się następujące zmianYl 

l) w § " ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Kierownik jednostki ustala na podstawie .norm: 

.podstawowych normy maksymalneg,o zużycia paU
wa w określonych warunkach eksploatacji pojaz
du, jako normy zakładowe lub jako normy wyjąta 
kowe, w zaokrągleniu do 0,1 litra.", 

2) załąoznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

"NO_RMY PODSTAWOWE ZU2;YCIA PALIW PŁYNNYCH W EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

TABLICA l 

Normy podstawowe .użycia paliw płynnych dla niektórych pojazdów samochodowych. 

Norma . w litrach na 100 km 
prsebiegu pojazdu _ silnikiem 

Lp. Rodzaj, marka i typ pojazdll Typ ailnłb o zaplonie 

.. łlkrowym 

\ 

aamoczynnym 

~ 2 3 " 5 

I 

l Samochody olObowe: 
116C.075 / l) Polski Fiat 125P-1300*) 10,0 

2) Polski Fiat 125P-1500·) 115C.076 11,0 
3) Polski Fiat 132P-1600 11,5 
4) Polski Fiat 132P-1800 12,5 
5) Polski Fiat 126P~ 6,5 

.6) FSO.;W:ar~wa (wszystkie typy) , -" 5-21 13,0 
7) FSO-Warszawa (wszystkie typy) M-20 13,5 l 8) GAZ-Wołga (wszystkie typy) h i 24 13,0 • 


