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załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 U M O W A  nr …..(projekt)                
 
zawarta w dniu …..........................  pomiędzy Gminą  Lipnicą Wielką  zwaną dalej w tekście umowy 
Zamawiającym reprezentowaną przez: 
1.  Wójta  Gminy  ‐  
a  …................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: 
 

§1. 
 

Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

Nr 271.1.2016 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty pod nazwą:  
„Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach” 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich robót   budowlanych zgodnie z 
treścią dokumentów określających przedmiot umowy  i właściwymi przepisami.  
Przedmiot  umowy  będzie  wykonywany  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  BHP, 
przeciwpożarowymi, o ochronie środowiska. 
 

§2. 
 
Strony ustalają następujące terminy realizacji robót: 

1.  Rozpoczęcie  prac nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2.  Ostateczny termin zakończenia robót 30 wrzesień 2016 r. 

                                       
§3. 
 

W imieniu Zamawiającego przebieg procesu budowlanego będą kontrolować: 
inspektor  nadzoru     ‐     …................................................................................... 
 
W imieniu Wykonawcy  przebieg procesu budowlanego będą realizować : 

 
….................................................... kierownik robót o specjalności  konstrukcyjno – budowlanej bez 
ograniczeń ; 
 

1. Wymienione  osoby  są  wyłącznie  uprawnione  do  nadzoru,  koordynacji  i  kierowania 
procesem  budowlanym,  sporządzania  protokołów  konieczności  dotyczących  robót 
zamiennych  i  dodatkowych  oraz  protokołów  częściowych  i  końcowego  odbioru  robót,  a 
także do rozliczania rzeczowo‐finansowego przedmiotu umowy.  

2. Osoby  te nie mają prawa do podejmowania decyzji  rodzących  skutki  finansowe dla  stron 
umowy  bez  pisemnego  upoważnienia  właściwych  stron  lub  bez  uzgodnienia  stron,  w 
szczególności  decyzji w  sprawie wykonywania  robót  zamiennych  lub  robót  dodatkowych 
wymagających udzielenia zamówienia na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Jeśli wystąpi konieczność zmiany kierownika budowy lub któregokolwiek kierownika robót 
specjalistycznych,  albo  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  strony  zobowiązują  się  wzajemnie  
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie. 

§4. 



2 | S t r o n a  
 

 
 
1. Wykonawca  może  korzystać  z  usług  podwykonawców  jedynie  w  przypadku  uzyskania 
uprzedniej  pisemnej  zgody  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
2. Zastrzeżenie,  o  którym mowa  w  ust.  1  i  2  niniejszego  paragrafu,  nie  jest  skuteczne  w 
zakresie,  w  jakim  Wykonawca  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
poprzedzającego  zawarcie  Umowy  powołał  się  na  zasoby  innego  podmiotu,  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 
3. Wykonawca,    zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są 
roboty budowlane objęte Umową,  jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy. 
4. W  przypadku  zamiaru  powierzenia  przez  Wykonawcę,  wykonania  robót  budowlanych 
objętych  Przedmiotem  Umowy,  Podwykonawcy,  Wykonawca  nie  później  niż  14  dni  przed 
planowanym  skierowaniem  Podwykonawcy  do  wykonania  robót,  przedłoży  bezpośrednio 
Zamawiającemu oparafowany przez Wykonawcę, projekt umowy podwykonawczej wraz z częścią 
dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  określonych  w  projekcie,  a  Zamawiający  podejmie 
decyzję w sprawie zgody na zawarcie tejże umowy. 
5. Umowa podwykonawcza zawarta z Podwykonawcą powinna: 
1) określać zasady dokonywania odbiorów ‐ analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej 
Umowie, 
2) określać wysokość wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  lub Dalszemu Podwykonawcy 
oraz  zasady  i  terminy  płatności wynagrodzenia  za wykonane  przez  Podwykonawcę    [  Dalszego 
Podwykonawcę ] roboty budowlane analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie, z 
tym zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  lub  Dalszemu  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty 
budowlanej, 
3) spełniać wymagania określone w SIWZ, 
4) przewidywać możliwość rozwiązania umowy podwykonawczej na żądanie Zamawiającego ‐ 
bez powstania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych względem Zamawiającego. 
5) wykluczać możliwość ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
kaucji  gwarancyjnej,  potrącanej  z  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  umowy 
podwykonawczej, 
6) zawierać  postanowienie  zakazujące  Podwykonawcom  lub  Dalszym  Podwykonawcom 
dokonywania przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umów podwykonawczych ‐ 
bez zgody Zamawiającego. 
8. Niespełnienie  powyższych  wymagań  spowoduje  zgłoszenie  przez  Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy podwykonawczej, 
9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu oparafowanego projektu umowy 
podwykonawczej nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub odpowiednio zastrzeżeń, uważać się będzie, że 
wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. 
10.  Wykonawca, w  terminie  7  dni  od  dnia  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo  przedłoży 
Zamawiającemu  poświadczoną  za  zgodność  z  oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o 
podwykonawstwo. 
11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy – Wykonawca 
jest    zobowiązany  do  dokonania  we  własnym  zakresie  zapłaty  wynagrodzenia  należnego 
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Podwykonawcy z  zachowaniem terminów płatności określonych w umowie podwykonawczej. 
12. W  przypadku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo,  postanowienia  ust.  4‐10  niniejszego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 
13. Wykonawca,  umowy  na  roboty  budowlane  przedłoży  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 niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo,  których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, 
jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.   
14. W  przypadku  zmiany  umów  o  podwykonawstwo,  o  których mowa w  ust.  12  niniejszego 
paragrafu, Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy zmieniającej umowę o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 12,  jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy 
niż  określony  w  ust.  6  pkt.  2),  Zamawiający  informuje  o  tym  Wykonawcę  i  wzywa  go  do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której 
mowa w art. 13 ust.1 lit. f) Umowy. 
16. Jakakolwiek  przerwa  w  wykonywaniu  Przedmiotu  Umowy  wynikająca  z  przyczyn 
dotyczących  Podwykonawcy  będzie  traktowana,  jako  przerwa  wynikła  z  przyczyn  leżących  po 
stronie Wykonawcy  i  nie może  stanowić  podstawy  do  zmiany  terminów wykonania  Przedmiotu 
Umowy. 
17. Wykonawca odpowiada  za działania  i  zaniechania Podwykonawcy  jak  za własne działania 
lub zaniechania. 
18. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  właściwą  koordynację  robót  powierzonych 
poszczególnym Podwykonawcom. 
19. Zamawiający może żądać w uzasadnionych przypadkach od Wykonawcy rozwiązania umowy 
z  jego Podwykonawcą  i zmiany podmiotu wykonującego dany zakres robót, nawet,  jeśli wcześniej 
wyraził zgodę na zawarcie umowy z tym Podwykonawcą.   
20. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  wyjaśnień 
dotyczących zawartych umów podwykonawczych, w  formie określonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności wyjaśnień dotyczących prawidłowości ich wykonania. 
21. Listę  osób  reprezentujących  poszczególnych  Podwykonawców  oraz  numery  telefonów  i  
faksów,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  niezwłocznie  po  zawarciu  umowy  z  danym 
Podwykonawcą. 
22. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  określonych w  art.  26  ust.  2b  PZP, w  celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu,  iż proponowany  inny podwykonawca  lub wykonawca 
samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania  o 
udzielenie zamówienia. 
23. Postanowienia  niniejszego  paragrafu  nie  naruszają  praw  i  obowiązków  Zamawiającego, 

Wykonawcy  i Podwykonawcy, o którym mowa art. 6471 kodeksu  cywilnego, w  szczególności nie 
nakładają  na  Zamawiającego  nowych  lub  dodatkowych  obowiązków,  ani  nie  rozszerzają  zakresu 
tych  obowiązków  i  odpowiedzialności  Zamawiającego,  w  tym  nie  oznaczają  przyjęcia  przez 
Zamawiającego odpowiedzialności za zapłatę ceny towarów dostarczonych przez podwykonawców, 
będących dostawcami. 
24. W  przypadku  naruszenia  przez Wykonawcę  któregokolwiek  z  obowiązków  określonych w 
ust.   1,  ust.   2,  ust.  3,  ust.  5  ust.  6,  ust  7,  ust.  8,  ust.  9,  ust.  10,  ust.  12  i  ust.  13  niniejszego 



4 | S t r o n a  
 

paragrafu,  Zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  Umowy  ze 
skutkiem natychmiastowym z  zachowaniem prawa do żądania kary umownej, o której mowa w  §  
9 ust.  1 pkt. b) Umowy. 
 

§4. 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone w drodze przetargu za zakres robót objęty 
postępowaniem przetargowym wynosi: 
netto: …...................................zł.(słownie:  …...............................................  złotych ) 
brutto  :  …......................................    zł.  łącznie  z    podatkiem  VAT  (słownie: 
….............................................................................................................................. złotych )   

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  terenem  budowy 
i warunkami  terenowymi oraz uwzględnił wszystkie elementy w  cenie oferty. Cena oferty 
jest ryczałtowa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z  materiałów własnych . 
4. Materiały  i  urządzenia  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
5. Wykonawca  zobowiązany  jest do  zgłoszenia gotowości wykonania przedmiotu umowy do 

odbioru w formie pisemnej. 
6. Strony ustalają, że z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół w terminie 

14 dni od dnia zgłoszenia .  
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
‐  jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  może  odmówić  odbioru  przedmiotu  umowy  do  czasu 
usunięcia wad, 
‐  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  i uniemożliwiają użytkowanie zgodne   z przeznaczeniem, 
Zamawiający może od umowy odstąpić  lub  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na 
koszt Wykonawcy. 

8. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionym  w projekcie 
architektoniczno – budowlanym    i  jest  tzw. Wynagrodzeniem  ryczałtowym. Zawiera ona ponadto 
wszelkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a niezbędne do wykonania zakresu robót tj. podatek VAT, wszelkie roboty 
przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, doprowadzenie placu budowy do 
stanu pierwotnego itp. 
 

§5 
1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi ….............................. złotych 

(słownie: …....................................................................). Wartość ta stanowi 10 % ceny brutto 
 przedmiotu umowy. 
 

2. Wykonawca  ma  prawo  do  zamiany  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w 
pieniądzu na  zabezpieczenie w  innej  formie przewidzianej w  art.148 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób: 
            70 % po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w ciągu 30 dni, 
            30 % po wygaśnięciu rękojmi o najdłuższym okresie dotyczącej przedmiotu    umowy w   
            ciągu 14 dni. 

4. Jeśli  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  zastosowano  kary  umowne  potrącane  z 
zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy,  zwrotowi  podlega  kwota  pomniejszona  o 



5 | S t r o n a  
 

sumę naliczonych kar umownych. 
5. W przypadku, gdy  suma  kar umownych przekroczy  kwotę  zabezpieczenia,  zabezpieczenie 

nie  zostanie  zwrócone,  a  zamawiający  wykorzysta  dostępne  środki  prawne  do 
wyegzekwowania  całkowitej  kwoty  kar  umownych  z  tytułu  nienależytego  wykonania 
umowy. 

 
§6 

I. Zamawiający ma obowiązek : 
1. Udostępnić pełną dokumentację przedmiotu umowy wraz z opisem robót . 
2. Zapewnić  stały  nadzór  nad  przebiegiem  realizacji  przedmiotu  umowy,  delegując  do  tych 

czynności  osoby  uprawnione  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego  i  ustawy  o 
samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

3. Sprawnie  i  terminowo wykonywać  swoje  obowiązki  podczas  odbioru    końcowego  robót 
budowlanych. 

II. Wykonawca jest zobowiązany: 
1. Zapewnić  kierownictwo  nad  przebiegiem  realizacji  przedmiotu  umowy,  delegując  do  

tych  czynności  osoby  uprawnione  w  rozumieniu  przepisów  prawa  budowlanego  i 
ustawy o samorządzie zawodowym, architektów, inżynierów budownictwa . 

2. Oznakować  i  ogrodzić  teren  budowy.  Umieścić  w  widocznym  miejscu  tablicę 
informacyjną, a także ogłoszenie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ochrony 
zdrowia, jeśli roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni.             

3. Ponieść  koszty  energii  i mediów  pobieranych  ze  źródeł  umiejscowionych  na  terenie 
realizacji przedmiotu umowy i zaplecza. 

4. Wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem architektoniczno‐budowlanym . 
5. Zapewnić  kwalifikowaną  kadrę  techniczną  oraz  pracowników  niezbędnych  do 

odpowiedniego  i  terminowego  wykonania  zobowiązań  wynikających      z  niniejszej  
umowy. 

6. Zapewnić  oznakowanie  robót  i  zabezpieczenie warunków  bezpieczeństwa    zgodnie  z 
wymogami BHP. 

7. Zabezpieczyć  i  oznakować  prowadzone  roboty  oraz  dbać  o stan  techniczny  i 
prawidłowość oznakowania przez czas trwania realizacji zadania. 

8. Przekazać Zamawiającemu : zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

 
§7 

 
1. Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  o  gotowości  do  przekazania  robót  do  odbioru 

pisemnie, w terminie 5 dni od daty ich zakończenia. 
2. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  w  dniu  dokonania  odbioru  końcowego  robót     

oświadczenie o uprzątnięciu  z placu budowy narzędzi, urządzeń  i pozostałych materiałów  
Wykonawcy. 

3. Za  datę  wykonania  umowy uznaje się datę odbioru  końcowego  robót . 
4. Rozliczenie  wykonanych  robót  nastąpi  w  oparciu  o  fakturą    końcową    na  podstawie 

protokołu  odbioru  robót . 
5. Sposób rozliczenia wykonanych robót: 

   1)  faktura  końcowa,   
 2) termin płatności faktur –  30 dni od daty dostarczenia faktury,      

6. Zamawiający  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  posiada  numer  NIP:  735‐28‐41‐452,  oraz  
upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez swojego podpisu.  
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§8 

1. Wykonawca  udziela  …………  m‐cy    gwarancji  licząc  od  daty  odbioru  końcowego  robót  
zgodnie  z  karta    gwarancji  oraz  rękojmi  za  wady  zgodnie  z  postanowieniami  Kodeksu  
Cywilnego. 

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi,  na  zasadach   
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Okres  rękojmi za wady przedmiotu umowy 
jest równy okresowi gwarancji. 

3. Zamawiający  jest  zobowiązany    powiadomić  Wykonawcę  o  powstałych  wadach       
przedmiotu  umowy  w  ciągu  10  dni  od  ich  ujawnienia,  natomiast  Wykonawca  jest    
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym  stosownym protokołem. 

4. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia       a nie 
uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem 
Zamawiający  zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego . 

5. Jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  
umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  żądać  ponownego  wykonania 
wadliwej części przedmiotu umowy, na koszt Wykonawcy,                          

6. Wykonawca    nie może  odmówić  usunięcia wad  na  swój  koszt  bez względu  na wysokość   
związanych z tym kosztów.             

 
§9 

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości jn: 

a)  za nieterminowe wykonanie określonego   w niniejszej umowie przedmiotu   odbioru  licząc  za 
każdy  dzień  zwłoki  w  wysokości  0,5%,  od  wartości    przedmiotu  umowy  brutto  określonej  
w § 4 ust. 1; 
b)  za  nieterminowe  usunięcie  stwierdzonych  usterek  oraz  wad,    licząc  za  każdy  dzień  zwłoki  
w wysokości 0,5%, od wartości  przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 ust. 1;  
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia 
umownego; 
d  w  przypadku  nieprzedłużenia  przez  Wykonawcę  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego 
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany ‐ Zamawiający będzie uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego 
w §  4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 
e) w  przypadku  nieprzedłożenia  przez Wykonawcę  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ‐ Zamawiający będzie uprawniony do 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w  wysokości 5 % wartości wynagrodzenia netto określonego 
w §  4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek; 
f)  w  przypadku  niedoprowadzenia  przez  Wykonawcę  do  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  
w  zakresie  terminu  zapłaty  ‐  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  obciążenia Wykonawcy  karą 
umowną w  wysokości 1 % wartości wynagrodzenia netto określonego w §  4 ust. 1 Umowy  za 
każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:               
a)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%  
wynagrodzenia umownego,         

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego wysokość  
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§10 
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1.W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,                     
Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych  okolicznościach. W  takim wypadku Wykonawca może  żądać  jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§11 
1.Wykonawca może odstąpić od umowy.                                                        
2.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 
3. W  razie  odstąpienia  od  umowy Wykonawca,  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi  protokół 
inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz: 
a)  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  wzajemnie  uzgodnionym,  na  koszt  strony,  która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 
b)  zgłosi  do  odbioru  wykonane  roboty  stanowiące  zakończony  element,  jeżeli  odstąpienie  
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
c)  sporządzi wykaz materiałów,  urządzeń  i  konstrukcji,  które  nie mogą  być wykorzystane  przez 
Wykonawcę, jeżeli odstąpienie od umowy spowodował    Zamawiający.      
                                                     

§12 
1. Spory,  wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy,  rozstrzygane  będą  przez  Sąd  Powszechny  
właściwy dla Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164) oraz Prawa Budowlanego 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)  i Kodeksu Cywilnego. 

 
§13 

1.Zamawiający  na  podstawie  art.  144  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych    przewiduje 
możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 
 
1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołania nowych, w przypadku : 
‐śmierci, 
‐rozwiązania stosunku pracy, 
‐utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, 
‐choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 
‐urlopu wypoczynkowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia‐ na czas tego urlopu, 
‐innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, 
skutkujących  obiektywną  niemożliwością  pełnienia  funkcji  przez  daną  osobę,  wynikających  z 
okoliczności, których mimo  zachowania należytej  staranności nie można było   przewidzieć przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana  osób wyznaczonych  do  pełnienia  funkcji,  jak  też  powołanie  nowych,  będzie możliwa  na 
uzasadniony    obiektywnymi  okolicznościami  wniosek  Wykonawcy  po  zaakceptowaniu  przez 
zamawiającego  kandydatury  innej  osoby  spełniającej  warunki  zawarte  w  Specyfikacji  Istotnych 
Warunków  zamówienia  ,co oznacza,  że kwalifikacje nowo wprowadzonych osób muszą być  takie 
same albo wyższe od kwalifikacji personelu   wykazanego w ofercie. Wniosek, o którym mowa w 
zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru, który wraz z opinią przedstawia go 
zamawiającemu. 
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2)zmiana  podwykonawcy  lub  rezygnacja  z  udziału  podwykonawcy  przy  realizacji  przedmiotu 
zamówienia. 
Zmiana  może  nastąpić  wyłącznie  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  oświadczenia 
podwykonawcy  o  jego  rezygnacji  z  udziału  w  realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  o  braku 
roszczeń  wobec  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  umowy.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z 
podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo  zamówień publicznych, w  celu wykazania  spełnienia 
warunków  udziału w  postępowaniu,  o  których mowa w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień 
publicznych,  zamawiający  dopuści  zmianę  pod  warunkiem,  że  Wykonawca  wykaże,  że 
proponowany  inny   podwykonawca(lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki   w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
3)zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach: 
a) w przypadku przedłożenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie 
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 umowy, 
b)w  przypadku  wystąpienia  robót  zamiennych  wprowadzonych  na  podstawie  protokołu 
konieczności  lub w przypadku   zlecenia zamówienia dodatkowego   w rozumieniu art. 67 u.1 pkt.5 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  dopuszcza  się  zmianę  terminu  realizacji  zamówienia,  o 
którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
c)w przypadku wprowadzenia w  trakcie  realizacji  zamiennych  rozwiązań projektowych dopuszcza 
się  zmianę terminów realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3umowy, 
d)  jeżeli  zmiany  będą  następstwem    działania  organów    sądowych  lub  administracyjnych,  w 
szczególności dotyczących: 
‐odmowy  wydania  przez  organy  administracji    wymaganych  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień  z 
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 
e) w przypadku konieczności uzyskania wyroku sądowego  lub  innego orzeczenia sądu  lub organu 
administracyjnego,  którego  konieczności  nie  można  było  przewidzieć  przed  wszczęciem  
postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, 
f) w przypadku  konieczności  zaspokojenia  roszczeń osób  trzecich – w  tym  grup  społecznych  lub 
zawodowych    nieartykułowanych  lub  niemożliwych  do  jednoznacznego  określenia    przed 
wszczęciem  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
g) w  przypadku,  gdy  nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa w  zakresie 
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
h) dopuszcza się zmianę terminu, o którym mowa w § 3 ust . 1 umowy, jeżeli realizacja przedmiotu 
umowy  zostanie  znacznie    utrudniona  lub  uniemożliwiona  przez  warunki  atmosferyczne,  lub 
wykonanie pewnych prac wymaga określonych warunków atmosferycznych, 
i)  dopuszcza  się  zmianę  terminu,  o  którym mowa w  §  3  ust.  1  umowy,  jeżeli  zmiana  terminów 
realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. niezwykłych i nieprzewidzianych 
okoliczności  niezależnych  od  Strony,  która  się  na  nie  powołuje  i  których  konsekwencji  mimo 
zachowania należytej  staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: 
‐o charakterze niezależnym od Stron, 
‐którego nie można uniknąć ani któremu   Strony nie mogły  zapobiec   przy  zachowaniu należytej 
staranności, 
‐którego nie można przepisać drugiej stronie, 
Za siłę wyższą warunkująca zmianę umowy uważać się będzie  w szczególności : 
‐powódź, pożar, 
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‐silne  wiatry,  obfite  opady  atmosferyczne,  ekstremalny  upał  lub mróz,  szczególnie  w  dłuższym 
okresie  i  inne  zdarzenia  związane  z działaniem  sił natury,  jeżeli uniemożliwiają one  lub  znacznie 
utrudniają prowadzenie robót budowlanych. 
Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie również: 
‐ zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, 
‐nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, 
‐nieprzewidziane uszkodzenie  lub  zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia  technicznego  lub 
systemu urządzeń technicznych  powodujące przerwę  w ich używaniu lub  utratę ich właściwości, 
bez których zrealizowanie założonego  pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, 
wystąpienie na obszarze, na którym realizowany jest przedmiot umowy zakażeń lub zachorowań na 
choroby  zakaźne  lub  innych  zjawisk  związanych  ze  zdrowiem w  liczbie większej  niż  zwykle  albo 
wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących . 
‐  w  przypadku    wystąpienia  niekorzystnych  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  
prowadzenie robót technologicznych, powyższy fakt  potwierdzony wpisem do dziennika budowy o 
wstrzymanie robót, dopuszcza się zmianę terminu zakończenia zadania. 
4) zmiany w stosunku do dokumentacji przetargowej : 
a) na wniosek Wykonawcy, w trakcie  prowadzenia robót, mogą być dokonane zmiany technologii i 
sposobu wykonania  elementów  robót. Dopuszcza  się  je  tylko w  przypadkach  gdy  proponowane 
przez Wykonawcę rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje 
dokumentacja  przetargowa,  a  jednocześnie  nie  spowoduje  zwiększenia  kosztów  robót  i  zmiany 
terminu zakończenia zadania. 
b)  na  wniosek  Zamawiającego,  w  trakcie  prowadzenia  robót,  mogą    być  dokonywane  zmiany 
technologii  i  sposobu  wykonania  elementów  robót,  jeżeli  z  punktu  widzenia    Zamawiającego 
zachodzi  potrzeba  zmiany  rozwiązań  zawartych w  dokumentacji  przetargowej.  Dopuszcza  się  je 
tylko w przypadkach, gdy proponowane rozwiązanie   nie spowoduje zwiększenia kosztów robót  i 
zmiany  terminu  zakończenia  zadania. W  tym    przypadku  Inspektor Nadzoru  sporządza  protokół 
konieczności wraz z opinią w sprawie  ich wykonania, celem akceptacji przez  Zamawiającego. 
5) zmiana kwoty wynagrodzenia  Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 
Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 
przedmiotem  zamówienia.  Strony  dokonują  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  umownego‐ 
dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu   zmiany stawki podatku VAT  jeszcze nie 
wykonano. 
6) inne zmiany niż wymienione w pkt. 1) – 5) w następujących sytuacjach: 
a)  zmiany  prowadzące  do  likwidacji  oczywistych    omyłek  pisarskich  i  rachunkowych  w  treści 
umowy. 
b)zmiany dotyczące nazwy,  siedziby Wykonawcy  lub  jego  formy organizacyjno‐prawnej w  trakcie 
trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych, 
c)zmiany  i  modyfikacje  nie  prowadzące  do    zmiany  terminów  realizacji  umowy,  na  wniosek 
Zamawiającego  lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności‐ 
na jego wniosek. 
d)zmiany  wskutek  wystąpienia  innych  okoliczności  nie  wynikających  z  winy  Wykonawcy  ani 
Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed 
wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  zrealizowanie  założonego  
pierwotnie  celu  umowy  byłoby  bez  tych  zmian  niemożliwe  lub  zmiany  re  są  korzystne  dla 
Zamawiającego. 
e)  dopuszczalne  są    wszelkie  zmiany  nieistotne    rozumiane  w  ten  sposób,  że  wiedza  ich 
wprowadzenia  na  etapie  postępowania  o  zamówienie  nie  wpłynęłaby  na  krąg    podmiotów 
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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2.  Zmiany  o  których mowa   w  pkt.  1  ust.2,  3,  4,  5  i  6  po  zostaną wprowadzone  aneksami    i 
dokonane po przeprowadzeniu uzgodnień przez Strony umowy, w  formie pisemnej pod  rygorem 
nieważności. 
3.Zmiany  o  których  mowa  w  pkt.  1  ust.1  zostaną  wprowadzone  protokołem  konieczności, 
zaakceptowanym przez zamawiającego. 
 
 

§14 
Niniejsza  umowę  sporządzono  w  3‐ch  jednobrzmiących  egzemplarzach  1  egzemplarz  dla 
Wykonawcy a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.  
 
 
 

WYKONAWCA :                                                                     ZAMAWIAJACY: 


