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- projekt umowy - 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA nr ……………. 

o wykonanie robót budowlanych 

 zawarta w dniu …………………... w Kondratowicach 

pomiędzy: Gminą Kondratowice z siedzibą w Kondratowicach, ul. Nowa 1, 57-150 Prusy, 

reprezentowaną przez Pana Wojciecha Bochnaka - Wójta Gminy Kondratowice przy kontrasygnacie 

Pani Emilii Dziurdź - Skarbnika Gminy Kondratowice  

 zwaną dalej Zamawiającym,  

 a firmą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej/ Krajowego Rejestru Sądowego ,  NIP: ………………………….., 

REGON: ……………………………, reprezentowaną przez ………………………………………………………….. 

zwaną dalej Wykonawcą, 

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego p.n. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Prusach i  Księginicach Wielkich 

należących do Gminy Kondratowice” w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta 

Wykonawcy oraz na podstawie:  

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze 

zm.), 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 dokumentach, 

 3. oferty Wykonawcy,  

strony zawierają umowę, zwaną w dalszej części Umową, następującej treści:  

 

 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej w Prusach i  Księginicach Wielkich należących do Gminy 
Kondratowice  
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2. Przedmiot Umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową, ofertę oraz wizję 

lokalną w miejscu prowadzenia robót.  

3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności: 

1) Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w Prusach o powierzchni netto: 968,73 m2 w 
zakresie: wymiana stolarki okiennej, ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana 
drzwi.  
2) Termomodernizacja budynku szkoły w Ksieginicach Wielkich o powierzchni 417,98 m2, w zakresie: 
systemu grzewczego: demontaż istniejącej instalacji, montaż nowej instalacji co: przewody, grzejniki, 
montaż zaworów termostatycznych, wymiana źródła ciepła, docieplenie całej powierzchni dachu od 
zewnątrz, docieplenie stropu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, w 
zakresie c.w.u. wymiana źródła związana ze zmiana źródła ciepła.   
4. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty budowlane zgodnie z:  

1) z dokumentacją projektową  

5. Przedmiot Umowy opisany został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich 

ważności:  

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  

2) dokumentacja projektowa  

3) oferta Wykonawcy,  

4) niniejsza Umowa.  
 

 

§ 2  

TERMINY REALIZACJI 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:  

1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu Umowy –po podpisaniu umowy i nie później niż w 

ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy,  

2) zakończenie wykonania robót do dnia 17.08.2018r. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania robót określa „Harmonogram rzeczowo-

finansowy”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z 

podatkiem VAT, w kwocie: brutto ………………………. zł słownie: ………………………………………………………… 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów 

związanych z kompleksową realizacją zadania, zgodnie z dokumentacją przetargową.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót 

lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujęcia w 

wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

5. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż 

zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego 

wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. 
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Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez 

zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.  

 

 

§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, 

wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowiązany jest 

przed rozpoczęciem robót: 

1) zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy wraz z zapleczem 

budowy, zapewnić dojazd, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie 

ścieków z zaplecza budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla 

potrzeb budowy, zorganizować zaplecze sanitarne dla pracowników budowy,  

2) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich, 

roznoszeniem się pyłu i kurzu,  

3) przed przystąpieniem do prac budowlanych poinformować wszystkich zainteresowanych o 

przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych,  

4) odpowiednio zorganizować roboty budowlane, w tym:  

a) utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkować miejsca 

wykonywania robót,  

b) prowadzić roboty w sposób bezpieczny,  

5) natychmiastowo i skutecznie usuwać wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji robót,  

6) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia 

spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi,  

7) używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, a ponadto:  

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 

Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

o wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów 

BHP,  

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących 

przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania 

obiektu budowlanego,  

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz. 290 ze zm.),  

8) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

9) prowadzić roboty budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401), 8) utrzymać porządek w trakcie realizacji robót, systematyczne 

porządkować miejsca wykonywania prac oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,  

10) w przypadku konieczności wprowadzenia organizacji ruchu zastępczego utrzymywać 

wprowadzoną organizację ruchu zastępczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w 
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sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zapewnić nadzór nad oznakowaniem 

również w dni wolne od pracy,  

11) zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób trzecich i 

roznoszeniem się pyłu i kurzu (wykonać przed rozpoczęciem robót 

12) przed przystąpieniem do prac budowlanych poinformować wszystkich zainteresowanych o 

przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z tym związanych oraz zapewnić w miarę 

postępu robót dojścia do posesji oraz awaryjny dojazd służb ratowniczych i porządkowych, 

13) Zamawiający upoważni Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi 

instytucjami, inspekcjami i służbami w sprawach związanych z przeprowadzeniem niezbędnych 

badań, prób i uzyskania opinii oraz uzgodnień, nadzorów i odbiorów infrastruktury zgodnie z 

obowiązującymi, które Wykonawca przeprowadzi na swój koszt, w tym m.in.:  

a) roboty budowlane: pomiar drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych,  

b) roboty elektryczne: pomiary ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, – pomiary 

rezystancji izolacji obwodów,  pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pomiar 

natężenia oświetlenia pomieszczeń, sprawdzenie wyłącznika pożarowego, pomiar uziemień 

roboczych i ochronnych, pomiary instalacji przeciwpożarowej, pomiary oświetlenia ewakuacyjnego,  

d) próby szczelności instalacji c.w.u. i cyrkulacji (na zimno i na gorąco), próby szczelności instancji c.o. 

(na zimno i na gorąco),   

14) sporządzić stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je 

Zamawiającemu,  

15) zorganizować i zapewnić czynny udział w odbiorach z udziałem służb zewnętrznych,  

16) opracować i przekazać Zamawiającemu: – instrukcje obsługi wbudowanych urządzeń i systemów 

(w ilości po 3 egz.), – instrukcje eksploatacji i konserwacji obiektu i jego elementów, instalacji i 

urządzeń (w ilości po 3 egz.). Powyższe ma na celu właściwy sposób użytkowania obiektu, w tym w 

okresie gwarancyjnym. Wszelkie braki bądź nieścisłości w przekazanych ww. opracowaniach 

powodujące niewłaściwe użytkowanie obiektu, bądź usterki w trakcie eksploatacji nie będą podstawą 

odmowy naprawy w ramach gwarancji. – świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,  

17) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogę publiczną, 

zapewnić myjki myjące koła. Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, winny być utrzymane w 

czystości i porządku. Zakazuje się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca 

zobowiązuje się systematycznie czyścić i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud 

spowodowane realizacją budowy,  

18) przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 

warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 

ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych 

Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie,  

19) uzgodnić z Zamawiającym ostateczną kolorystyki elewacji zewnętrznej oraz ścian wewnętrznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem sal dydaktycznych. 
20) wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą 

starannością i pilnością,  

21) zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy 

ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg,  

22) skompletować i przekazać Zamawiającemu, dokumentację budowy i dokumentację 

powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, 
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w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym 

obiektem (art. 60. Prawa Budowlanego),  

23) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze,  

24) zdemontować obiekty tymczasowe i uporządkować teren po zakończeniu robót.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów, 

przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń, wyposażenia, 

dokonać pomiarów na obiekcie oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument 

„Zatwierdzenie materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, kolorystyki, 

urządzeń i wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci 

atestów, aprobat, deklaracji zgodności.                                                                                                                                     

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 

zakłócać bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów 

prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie naruszać 

bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków umownych zasad wynikających 

ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania czystości oraz norm hałasu. W 

celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego 

utrzymywania czystości. 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy: po 1 egz. – projekty budowlany (oryginał), po 1 egz. – projekty wykonawcze, po 1 egz. – 

pozostałe opracowania.                                

6. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.  

7.Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 7 dni od zawarcia umowy.  

 

§ 5 

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW 

1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z 

podwykonawcą umowy o roboty budowlane.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także każdorazowo projektu jej 

zmiany.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.  

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo 

lub projekt jej zmian.  

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

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

lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 
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ust. 1 niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo wartości większej niż 50.000,00 zł brutto.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do:  

1) uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o roboty 

budowlane,  

2) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,  

3) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia,  

4) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,  

5) powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane 

zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 

dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy,  

6) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej 

lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą 

Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

Publicznych, przy czym w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu poprzez wpłatę przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

informujące podwykonawcę, że:  

1) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie 

zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo 

lub projekt jej zmian,  

2) jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowień, o 

których mowa w ust. 7 i 8 stosowanych odpowiednio.  

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 i 8 zostaną 

wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego dalszego 

podwykonawcę.  

11. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, Strony 

wprowadzą do niniejszej Umowy w formie zgodnej z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy aktualny 

wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez 

podwykonawców.  

§ 6 

ODBIÓR PRAC 

1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu 

Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, m.in.: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i 
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odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. Skutki zaniechania tego obowiązku 

lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę.  

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 10 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego 

zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.  

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadających się do usunięcia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz 

do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego.  

4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub ma 

wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.  

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub 

stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:  

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie 

Wykonawcy odpowiedni termin,  

2) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie – a wady są istotne.  

6. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty 

zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie jedną fakturą końcową 

wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić:  

1) bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestników 

odbioru.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie 

polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.  

4.W przypadku ujęcia w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie:  

1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 

świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem, lub  

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez 

niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego 

dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez 

Wykonawcę i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

3) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za 

wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub  
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4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub  

5) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia 

za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi  w ramach niniejszej Umowy, lub  

6) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego 

wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi  w ramach niniejszej 

Umowy. 

 5. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w 

opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, 

o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 914-11-96-122  

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 

i 3 Umowy - wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za 

każdy dzień zwłoki,  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za 

każdy dzień zwłoki,  

3) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub odstąpienia przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy,  

4) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nie leżących po 

stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy dla części 

Umowy od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty niespełnionego przez Wykonawcę 

świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od Umowy odstąpił,  

5) w razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego 

odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy przypadek braku 

zapłaty lub nieterminowej zapłaty,  

6) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,  

7) w razie nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek 

nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,  

8) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy przypadek braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
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9) każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę co 
najmniej z jednej z czynności wskazanych w SIWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w Kodeksie Pracy w wysokości 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała 
czynności (prace fizyczne) przy realizacji zamówienia.  
2. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy.  

 

§ 9 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ………… miesięcznej gwarancji. Bieg terminu gwarancji 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje 

wady materiałowe, urządzenia oraz wady w robociźnie.  

2. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.  

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad 

bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie 

możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których wystąpiła wada i ponownego 

zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Wykonawca 

zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje się rzecz, w której wada wystąpiła lub 

dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swój koszt i swoim staraniem.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie 

na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o 

czas, w którym wada była usuwana.  

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów usunięcia 

wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość rzeczy, w których 

wystąpiły wady.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt serwis kluczowych urządzeń przez okres 

tożsamy z okresem udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi, w szczególności zobowiązuje się 

zawrzeć we własnym imieniu, lecz na rzecz Gminy stosowne umowy serwisowe.  

8. W przypadku gdy Wykonawca pomimo zobowiązania nie zapewni serwisu kluczowych urządzeń w 

okresie gwarancji i rękojmi, co spowoduje, że Zamawiający będzie musiał ponieść koszty 

serwisowania we własnym zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego, 

w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania kwoty, której wysokość zostanie wskazana 

przez Zamawiającego w treści wezwania w celu pokrycia kosztów serwisu.  

 

 

§ 10 

NADZÓR NAD PRACAMI 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować:  

1) koordynator, którym będzie inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych: 

………………………………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie:  

1) kierownik budowy: ………………………………………… 
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§ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, tj. …………………………………….zł słownie: 

…………………………………………. Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: - 

……………………………… 

2. Strony ustalają:  

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………………… zł zostanie zwrócona Wykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane.  

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………………………………….. zł przeznaczona jest na 

pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.  

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci. 

 

§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:  

1) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z Umową lub pisemnymi zastrzeżeniami Zamawiającego 

albo przerywa roboty ze swojej winy na okres dłuższy niż 14 dni lub opóźnia się z wykonaniem robót 

przez okres 14 dni, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,  

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres dłuższy niż 14 

dni lub nie kontynuuje robót mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,  

3) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w art. 143c ust. 1 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

2. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu albo 

od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty niespełnionego świadczenia albo od Umowy w 

całości.  

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma prawo złożyć w 

terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do odstąpienia, lub w przypadku 

terminów określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po upływie tych terminów.  

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy.  

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia, 

których zakres zostanie określony w protokole, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
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powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 ustawy 

Pzp).  

§ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ust. 2 -21 

niniejszego paragrafu Umowy.  

2. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem 

Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, 

określonego w § 3 ust. 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co 

do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano.  

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, 
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji 
Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości 
wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy.  
4. W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych:  
1) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub  
2) przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z 
przyczyn wskazanych w pkt 1) i 2).  
5. W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, 
zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być 
przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza 
zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi 
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu 
Umowy lub zmianę wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, w zakresie uwzględniającym 
zmieniony zakres prac oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, 
bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia 
lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach 
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.  
6. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy 
jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść 
może polegać na:  
1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania,  
2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie, lub użytkowanie,  
3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 
Zamawiającego,  
4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 
usprawnienia procesu budowy,  
5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania,  
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6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych,  
7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,  
8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia 
zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 Umowy oraz jeżeli 
wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla 
wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny 
dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.  
7. W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia 
zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony 
Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak:  
1) wojny, działania wojenne, inwazje,  
2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,  
3) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 
podwykonawców lub Zamawiającego,  
4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z 
wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił 
przyrody, w tym huragany lub powodzie,  
6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej 
lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec Zamawiający dopuszcza 
zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po ustaniu działania siły 
wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot Umowy w sposób prawidłowy oraz jeżeli w wyniku 
działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2) Umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia.  
8. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci 
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o 
ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo 
dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania Umowy w 
niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać 
prawidłowo przedmiot Umowy.  
9. W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót  nastąpi 
odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu, na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i stanowiącego załącznik do umowy . 
10. W przypadku robót zamiennych nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
wartości tego elementu. Podstawą do odliczenia będzie kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i 
przedłożony przed podpisaniem umowy, stanowiący załącznik umowy oraz ustalenie wartości robót, 
które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu 
ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla danych 
robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość zostanie doliczona do 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy;  
11. W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, 
rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do 
dokończenia robót.  
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12. W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem 
terminu realizacji przedmiotu Umowy o uzgodniony okres.  
13. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający 
dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub 
rachunkowe.  
14. W przypadku zmian budżetu Gminy lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, Zamawiający dopuszcza 
zmiany:  
1) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności,  
2) terminu realizacji niniejszej Umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2) Umowy,  
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego.  
15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie 
stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności:  
a) zmiana nazwy, siedziby stron Umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych,  
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy.  
16. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:  
1) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót,  
2) nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy,  
3) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy (np. rezygnacji).  
17. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie 
wykonuje on swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić 
kierownika budowy/robot zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie.  
18. W przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o których mowa w ust. 19 i 20 niniejszego 
paragrafu Umowy, nowy kierownik budowy/robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla 
danego specjalisty.  
19. W przypadku zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, 
wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub 
zakresu robót wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe 
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 
wykonania robót określonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę.  
20. W przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy, np. w przypadku zawarcia przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu.  
21. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego:  
1) w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części, lub  
2) w celu dostosowania go do aktualnego zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia,  
3) w przypadku wprowadzenia odbiorów częściowych.  
22. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla 

siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej 

zgody obu Stron. 
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2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy 

Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.  

4. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje 

Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.  

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią:  

1) dokumentacja przetargowa, w tym dokumentacja projektowa,  

2) oferta Wykonawcy,  

3) załączniki:  

a) załącznik nr 1 – „Harmonogram rzeczowo-finansowy”,  

b) załącznik nr 2- kosztorys ofertowy 
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