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Umowa nr   /2017 – projekt  

zwana dalej „Umową”,  

zawarta w Przesmykach w dniu ……………. r. pomiędzy: 

Gminą Przesmyki, z siedzibą w Przesmykach, ul. 11 Listopada 13, NIP 821-238-96-33,  

reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Przesmyki – Andrzeja Skolimowskiego  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  Jolanty Hawryluk, 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

………………………….. z siedzibą w ………………………………………………….;  

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w KRS…………………., REGON …………………., NIP ……………………. 

reprezentowaną przez …………………………………………….. – 

……………………………….. zwanego dalej Wykonawcą.  

 

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki-Czabaje  

i Kamianki-Nicki – odnowa miejscowości” w wyniku którego jako najkorzystniejsza 

wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1579), zwaną dalej ustawą Pzp, 

2) dokumentacji przetargowej tj. dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom 

przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego, 

obejmującej w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, wraz z załącznikami do niej tj. dokumentacją projektową, wszelkimi zmianami 

i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi 

integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych 

na stronie internetowej Zamawiającego pismach, 

3) oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części umową, następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki-Czabaje i Kamianki-Nicki – 

odnowa miejscowości. 

1. Ogólny zakres robót 

1) Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamianki-Czabaje zlokalizowanego na 

działkach ewidencyjnych nr 407, 408 obejmuje między innymi: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych 

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

c) remont pokrycia dachowego 

d) remont pomieszczeń wewnątrz 

e) dostawa i montaż zbiornika na nieczystości ciekłe 

f) wymiana instalacji elektrycznej 
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g) wewnętrzne instalacje sanitarne  

.  

2) Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamianki-Nicki zlokalizowanej na działce 

ewidencyjnej nr 29/3 obejmuje między innymi: 

a) docieplenie ścian zewnętrznych 

b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

c) remont pokrycia dachowego 

d) remont pomieszczeń wewnątrz 

e) instalacje elektryczne 

f) wewnętrzne instalacje sanitarne  

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w dokumentacjach projektowych branży 

ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej,  specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót. 

3. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wymaga, aby wszystkie prace 

dotyczące robót budowlanych objętych zamówieniem (za wyjątkiem czynności 

wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie) były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii 

Wykonawcy lub Podwykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostały 

uregulowane w projekcie umowy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

4. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

5. Materiały, o których mowa w ust. 6, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 1570 ze zmianami) oraz wymaganiom określonym w STWiORB. 

6. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem – 

rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia 

harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy oraz 

każdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od daty 

wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 5 Umowy. 

8. Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu, o którym mowa w ust. 7 i 8 w terminie  

7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram  

w terminie 7 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 

10. Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag będzie się uważało za 

zatwierdzenie harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w 

powyższym terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę harmonogram w 

istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego 

wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na 

harmonogram, począwszy od dnia jego zatwierdzenia. 
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§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin przekazania terenu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy 

2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.08.2018 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………………. zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………….), 

podatek VAT …. %, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………….. zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………… ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w § 4 i § 6 

Umowy. 

3. W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy obliczane zgodnie z ust. 2 miało 

przekroczyć kwotę określoną w ust. 1, Strony mogą dokonać zmiany tej kwoty w drodze 

aneksu do Umowy, w oparciu o wyliczenia zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki 

podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do 

niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana. 

 

§ 4 

Sposób rozliczenia wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3, zostało wyliczone w oparciu o Kosztorys Ofertowy 

sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia 

Umowy, przedłoży Zamawiającemu szczegółowy wykaz cen jednostkowych przyjętych przy 

kalkulacji w Kosztorysie Ofertowym, zwany dalej „Wykazem stawek i narzutów” w rozbiciu 

na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz 

narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku dla wskazanych pozycji Kosztorysu 

Ofertowego Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 3, rozliczane będzie na podstawie faktur 

VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokoły odbioru częściowego i protokół 

odbioru końcowego. 

3. Zamawiający przewiduje dwie płatności częściowe po wykonaniu zakresu prac 

wskazanych w harmonogramie – rzeczowo-finansowym o wartości łącznej nie większej niż 

70% całości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. Płatność końcowa nie może 

być mniejsza niż 30 % wynagrodzenia. 

4. Termin zapłaty pierwszej płatności częściowej nie może być wcześniejszy niż 15.01.2018r. 

5. Wartość wykonanych robót budowlanych do płatności częściowej nie może być mniejsza 

niż 150 000,00 zł brutto.  

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury VAT zestawieniu wartości wykonanych 

robót, sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 

musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 3 stanowić będzie wynik 

iloczynu ilości wykonanych robót oraz cen jednostkowych podanych w kosztorysie 

ofertowym lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy. 
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8. Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

o numerze: ……………………………………………………….., prowadzony w banku 

………………………………….... 

Zmiana numeru rachunku wymaga aneksu Umowy. 

9. Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT najpóźniej w terminie 30 dni licząc od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 5 

Uprawnienia Zamawiającego 

 

1. Zamawiający jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) rezygnację z części robót, 

3) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji 

projektowej, 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić 

podstawę do zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 4 

Umowy. 

3. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia 

aneksu do Umowy. 

 

§ 6 

Rozliczenie pozycji robót 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1) i 3) 

Umowy, odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa  

określona w Kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 3 Umowy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 1) i 3) 

Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót,  

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę 

w załączniku „Wykaz stawek i narzutów”, załączonym do oferty Wykonawcy, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w załączniku „Wykaz 

stawek i narzutów” – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu 

publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 

sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 

(KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 

innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, zgodnie z ust. 2. 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia, wynikającą ze zmian, przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 
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§ 7 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, 

2) przekazanie Dzienników budowy 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) przeprowadzenie odbiorów robót, 

5) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany i wykonany przedmiot Umowy. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o udostępnioną dokumentację  

z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB, 

2) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, 

3) umożliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiarów i badań kontrolnych, 

4) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót  

6) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza 

teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

7) informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz 

terminie odbioru robót zanikających o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

8) Zatrudnienie osób na umowę o pracę w zakresie określonym w SIWZ - wykonawca, na 

żądanie Zamawiającego, przedstawi w terminie 5 dni wykaz osób zatrudnionych na umowę 

o pracę we wskazanym zakresie. 

9) Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, udowodnić zatrudnienie na 

umowę o pracę wskazanych w wykazie osób w terminie 5 dni od dnia wezwania, w 

szczególności przedstawiając oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności w związku z realizacją zamówienia ze wskazaniem rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu, podpisanego przez osoby uprawnione do złożenia 

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.  

10) Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, dotyczy również 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art.29 

ust.3a ustawy). 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach 

i wypadkach; 

12) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów 

zgodności i aprobat technicznych oraz gwarancji producentów na zamontowane urządzenia  

i sprzęt. 

 

§ 8 

Zatrudnienie pracowników 

1. Wykonawca oświadcza, że w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót do dnia 

odbioru końcowego, osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) 

wykonywaniu robót budowlanych lub remontowych, wynikające z realizacji umowy  

u Wykonawcy lub Podwykonawcy, będą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) oraz będą otrzymywały świadczenia za 

pracę zgodnie z ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265 z późn. 
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zm.). Powyższe nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie. Nie wypełnienie tego zobowiązania może skutkować rozwiązaniem umowy 

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

przewidzianych niniejszą umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spełniające 

wymagania określone w ustawie Prawo budowlane i SIWZ.  

5. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany  

w ofercie Wykonawcy. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie nowej osoby/osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 

wymaganego postanowieniami SIWZ. 

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa 

robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 

5, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 

Umowy. 

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż 

wskazane w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 5, stanowi uprawnienie do odstąpienia od Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 9 

Reprezentacja stron umowy 

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

……………………………………... 

2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

3. Zamawiający wyznacza Wiesława Toczyskiego – Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej i Inwestycji oraz Inspektora Nadzoru - …………………….………..jako osoby 

do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji Umowy. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 
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2) za przekroczenie terminów o których mowa w § 1 ust 8 i 10 oraz § 11 ust. 4 w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki. 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze 

pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

4) z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy, 

5) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie  

z procedurą określoną w § 17 – w wysokości 5 000 PLN za każdy taki przypadek, 

6) za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej 

należności, 

7) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% niezapłaconej należności, 

8) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w 

wysokości 500 zł, 

9) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 zł. 

10) za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu     

zapłaty zgodnie z § 17 ust. 12 Umowy – w wysokości 500 zł, 

11) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

Nie dotyczy to przypadków określonych w § 15 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 11 

Odbiory 

1. Roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, podlegają następującym odbiorom: 
1) częściowym do celów fakturowania w okresach określonych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

2) robót ulegających zakryciu i zanikających, 

3) odbiorowi końcowemu. 

2. Gotowość do odbioru robót ulegających zakryciu, zanikających Kierownik budowy zgłosi 

wpisem do dziennika budowy, zawiadamiając o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

3. Gotowość do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie 

Zamawiającemu. 

4. W terminie do 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty wymagane do odbioru 

umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

kosztorysy powykonawcze, dzienniki budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, 

atesty, certyfikaty – umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 
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Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać 

Wykonawcę. 

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru.  

6. Z czynności odbioru częściowego i ostatecznego będzie spisany protokół przez Strony 

Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy 

wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na 

zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 

ust. 3 Umowy. 
§ 12 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na cały przedmiot Umowy na okres 

……….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych 

(zgodnie z deklaracją Wykonawcy w Ofercie). 

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany, 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 

wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 

pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 13 

Rękojmia 

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi ……….. miesięcy……….. 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych (zgodnie z 

deklaracją Wykonawcy w Ofercie). 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany, 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w 

ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

 

§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 8 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. kwotę …………………. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………..). 

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy w formie ___________________________. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, z 

zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
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wady 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kwota ta zostanie 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny  

z udostępnioną dokumentacją, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą 

Umową, 

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

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

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) 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, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie najpóźniej 14 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

w terminie określonym w § 4 ust. 6 niniejszej Umowy; 

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór najpóźniej w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od Umowy. 

 

§ 16 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 

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

losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą 

Umową w kwocie nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 

1 Umowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
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1) roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do 

wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 

mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót. 

§ 17 

Podwykonawcy 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy 

przy udziale Podwykonawców, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

robót budowlanych zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, nie później niż 14 dni 

przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/ robót, 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. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 

podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą 

w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum, każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 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. 

5. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy umowa: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) gdy przewiduje, że wykonawca wypłaci podwykonawcy wynagrodzenie wyższe niż 

zamawiający wykonawcy, za tożsame roboty budowlane. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. 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. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy zastrzeżenia 

do projektu umowy nie zostały przez Wykonawcę uwzględnione. 
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację 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 dostawy lub usługi, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

11. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, obowiązek przedstawienia umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna 

wartość kolejnych umów o Podwykonawstwo przekroczy próg 0,5% wartości umowy lub 

kwotę 50.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 4, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi  

w szczególności zawierać postanowienia dotyczące: 

1) oznaczenia stron umowy, 

2) zakresu robót budowlanych, 

3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/ 

rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

5) terminu realizacji, 

6) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 

postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę płatności od 

Wykonawcy od dokonanych odbiorów robót wykonanych przez Wykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę oraz od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za 

roboty wykonane przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie można 

określać jedynie jako kary za zwłokę, 

4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 

wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej 

zamiany na gwarancję bankową/ ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach 

prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) przewidujących, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% wartości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. 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 w roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 



Zał. Nr 4 do SIWZ 

 

12 

 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

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

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

18. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 

nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 

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

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

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

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  

z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

20. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 18 

Zapłata należności podwykonawcy 

1. 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. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

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

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 7 dni na 

zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, 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. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
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należnego Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 

14 lub wszelkich innych wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

7. Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się na te zarzuty wobec 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których Zamawiający nie został 

poinformowany przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego 

powyżej. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości Umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 

Zamawiającego. 

9. 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. 

10. 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 zakończenie wykonania 

przedmiotu umowy. 

§ 19 

Wierzytelności 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 8 ust. 5 

Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy 

dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami Pzp, w tym art. 144 ust. 1 Pzp 

oraz określonych w niniejszej Umowie. 

4. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą 

mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 

niniejszego warunku rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym 

od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego 

Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe 

przerwy w dostawie energii elektrycznej; 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

5. Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku 

prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona 

powyżej w ust. 4 wywarła wpływ. 

6. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

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

Zamawiający                                                                                 Wykonawca 


