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Zał�cznik nr 8 do SIWZ 

         Znak sprawy PR.ZP.341-5/10

Umowa nr ........................................................ (Projekt Umowy)

W   dniu   ............. 2010r.   w   W�gli�cu   została   zawarta   umowa   pomi�dzy:    

Gmin� W�gliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 W�gliniec, zwan� dalej „Zamawiaj�cym”, w 

imieniu której działaj� : 

Burmistrz Gminy i Miasta W�gliniec – Andrzej Kutrowski   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta w W�gli�cu   –  Jolanty Zawisza  

a 

___________________________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawc�”.

Podstaw� zawarcia umowy jest post�powanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (znak sprawy 
PR.ZP.341-5/10), zgodnie z ustaw� z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie� publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

§ 1 . Zakres umowy.

1. Zamawiaj�cy zamawia, a Wykonawca zobowi�zuje si� do wykonania robót obejmuj�cych
Przebudow� kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J.Kochanowskiego w W�gli�cu, 

zwanych dalej „przedmiotem umowy. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy okre�la nast�puj�ca dokumentacja:

2.1.   dokumentacja projektowa:

a) Projekt budowlany dla przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. 

Kochanowskiego w W�gli�cu, wykonany przez KBJ – TECHBUD Kajer Zbigniew.  

b) Projekt organizacji ruchu zast�pczego wykonany przez P.U.P.H. inz Ryszard 

J�drzejewski Projektowanie Instalacji Elektrycznych. 

c)  Przedmiar robót dla przebudowy kanalizacji ogólnospławnej w ulicy J. 

Kochanowskiego w W�gli�cu, który jest dokumentem wtórnym do projektu i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót 

zestawienia maj� zobrazowa� skal� robót budowlanych i pomóc wykonawcom w 

oszacowaniu kosztów zadania.  

2.2.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla przebudowy kanalizacji 

ogólnospławnej w ulicy J. Kochanowskiego w W�gli�cu, wykonany przez KBJ – 

TECHBUD Kajer Zbigniew . 

3.Wykonawca o�wiadcza, �e otrzymał i zapoznał si� z dokumentacj�, o której mowa w ust. 2, 

oraz �e nie wnosi do niej uwag ani zastrze�e�. 
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i 

wyrobów Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

§ 2. Terminy realizacji umowy.

1. Strony ustalaj� nast�puj�ce terminy wykonania przedmiotu umowy:

a) rozpocz�cie wykonania przedmiotu umowy nast�pi w ci�gu 7 dni od dnia przekazania 

placu budowy, 

b) zgłoszenie przez Wykonawc� gotowo�ci do odbioru ko�cowego nast�pi nie pó�niej 

ni� siedem dni przed terminem zako�czenia wykonania przedmiotu umowy.
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c) zako�czenie wykonania przedmiotu umowy nast�pi do dnia 31 maja 2010r. 

§ 3. Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala si� na podstawie 

oferty Wykonawcy na kwot�: 
       netto: ………….zł  

       podatek VAT (22%) -……….zł 

       brutto:…………..zł (słownie:………………………………………………………….zł) 

2. Wynagrodzenie to obejmuje wykonanie wszystkich robót niezb�dnych do zrealizowania        

przedmiotu umowy. 

3. Nale�ne wykonawcy wynagrodzenie b�dzie płatne na podstawie faktury VAT. 

4.  Faktur� nale�y wystawi� na: 

Gmina W�gliniec  

      ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 W�gliniec  

      NIP 615 18 08 660.  

5. Podstaw� do wystawienia faktury stanowi zał�czony do faktury oryginał protokołu 

odbioru robót potwierdzony przez upowa�nionych przedstawicieli stron. Zamawiaj�cy 

mo�e odmówi� podpisania protokołu do czasu usuni�cia stwierdzonych wad wykonanych 

robót. 

6. Wynagrodzenie za wykonane roboty b�dzie płatne z konta Zamawiaj�cego w terminie 30 

dni od daty dor�czenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 

z zastrze�eniem § 5 ust. 6.

§ 4. Obowi�zki Stron

1. Zamawiaj�cy zobowi�zany jest do:

a) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania 

placu budowy, 

b) przekazania terenu budowy w terminie do dnia ______________, w tym udost�pnienia 

odpłatnie Wykonawcy istniej�cych miejsc poboru wody, energii elektrycznej w 

zakresie niezb�dnym do wykonania zamówienia. Sposób rozliczenia za zu�yt� wod� i 
energi� elektryczn� strony okre�l� w w/w protokole, 

c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

d) odbioru robót zanikaj�cych i ko�cowego odbioru przedmiotu umowy oraz 

uczestnictwa w przekazaniu do eksploatacji. 

2. Wykonawca zobowi�zany jest do:

2.3. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacj�, o której mowa w § 1 ust.2, 

zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

2.4. ustanowienia kierownika budowy, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane 

okre�lone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 

156 poz. 1118 ze zm.),  

2.5. protokolarnego przej�cia terenu budowy, 

2.6. zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, zgodnie z projektem organizacji zmiany 

ruchu drogowego oraz z zachowaniem najwy�szej staranno�ci i uwzgl�dnieniem 

specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót zabezpieczenia 

terenu budowy obci��aj� Wykonawc�, 
2.7. wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz spełniaj�cych 

parametry techniczne okre�lone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca przed u�yciem 

wyrobów zobowi�zany jest do przekazania Zamawiaj�cemu (inspektorowi nadzoru) 

dokumentów potwierdzaj�cych spełnienie wymogów okre�lonych w zdaniu poprzednim 
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i uzyskanie jego akceptacji na u�ycie danych wyrobów, 

2.8. zorganizowania, a nast�pnie zlikwidowania zaplecza budowy w ci�gu 3 dni od daty 

odbioru ko�cowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu pierwotnego 

terenu zaplecza budowy obci��aj� Wykonawc�, 
2.9. przerwania robót na ��danie Zamawiaj�cego oraz zabezpieczenia wykonanych robót 

przed ich zniszczeniem, 

2.10. uzyskania wszystkich uzgodnie� potrzebnych do zrealizowania zamówienia, 

2.11. zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikaj�cych lub  ulegaj�cych 

zakryciu.  Nie zgłoszenie  tych robót inspektorowi  daje podstaw� Zamawiaj�cemu do 

��dania odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, 

2.12. przekazania    Zamawiaj�cemu    w    dniu    zgłoszenia    do    odbioru    dokumentacji 

pozwalaj�cej na ocen� prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz  

dokumentów gwarancyjnych uzyskanych od producentów dotycz�cych gwarancji, o 

której mowa w § 9 ust. 2, 

2.13. zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru ko�cowego, uczestniczenia w czynno�ciach 

odbioru i zapewnienia usuni�cia stwierdzonych wad, 

2.14. dbania o nale�yty stan i porz�dek na terenie budowy, uporz�dkowania terenu robót. 

3. Wykonawca o�wiadcza, �e jest ubezpieczony od odpowiedzialno�ci cywilnej deliktowej 

w zakresie prowadzonej działalno�ci gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu 

zamówienia, z sum� gwarancyjn� nie mniejsz� ni� 400.000,00 zł. Wykonawca 

zobowi�zuje si� w całym okresie obowi�zywania niniejszej umowy do utrzymania lub 

posiadania nowego ubezpieczenia na wymienion� sum� gwarancyjn�. Wykonawca 

dor�czy Zamawiaj�cemu odpis polisy w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa wy�ej, 

najpó�niej do dnia przekazania terenu budowy lub na 10 dni przed upływem okresu 

dotychczasowego ubezpieczenia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� wobec Zamawiaj�cego oraz osób trzecich za 

szkody powstałe w zwi�zku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowi�zany b�dzie do 

ich naprawienia w pełnej wysoko�ci. 

§ 5. Podwykonawcy.

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofert� przetargow�:
1) osobi�cie, 

2) z udziałem podwykonawców, w nast�puj�cym zakresie: 

2. Do zawarcia przez Wykonawc� umowy o roboty budowlane z podwykonawc� jest 

wymagana zgoda Zamawiaj�cego. Je�eli Zamawiaj�cy, w terminie 14 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawc� umowy z podwykonawc� lub jej projektu, wraz z 

cz��ci� dokumentacji dotycz�c� wykonania robót okre�lonych w umowie lub projekcie, 

nie zgłosi na pi�mie sprzeciwu lub zastrze�e�, uwa�a si�, �e wyraził zgod� na zawarcie 

umowy. 

3. Wykonawca zobowi�zany jest do zapłaty podwykonawcy na podstawie ł�cz�cego ich 

stosunku prawnego. 

4. Wykonawca zobowi�zany jest przed dat� wymagalno�ci płatno�ci wynagrodzenia 

nale�nego na jego rzecz od Zamawiaj�cego, przedstawi� Zamawiaj�cemu o�wiadczenie 

podwykonawców o otrzymaniu całego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane i 

�e z tego tytułu podwykonawcy nie b�d� zgłasza� �adnych roszcze�. 
5. W przypadku wykonywania przez podwykonawców robót rozliczanych przez 

Wykonawc� fakturami cz��ciowymi, zło�enie o�wiadcze� podwykonawców, o których 

mowa w ust. 5, niezb�dne jest przy ka�dorazowym rozliczeniu faktury cz��ciowej. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawc� obowi�zków, o którym mowa w ust�pach 

poprzedzaj�cych, Zamawiaj�cy uprawniony jest zatrzyma� nale�no�� Wykonawcy 

wynikaj�c� z faktury w cz��ci odpowiadaj�cej wynagrodzeniu nale�nemu 

podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia roszcze� podwykonawców, które mog� by�
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wystosowane wobec Zamawiaj�cego. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuj� od 

Zamawiaj�cego ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie. 

§ 6. Dysponowanie zasobami innych podmiotów 

niezb�dnymi do wykonania przedmiotu umowy

Zgodnie ze zło�on� ofert�, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, Wykonawca b�dzie/nie 

b�dzie polegał na wiedzy i  do�wiadczeniu,  potencjale technicznym,  osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolno�ciach finansowych innych podmiotów, okre�lonych w 

pisemnym zobowi�zaniu tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb�dnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu umowy, stanowi�cym 

zał�cznik do niniejszej umowy.

§ 7. Przedstawiciele Stron.

1. Zamawiaj�cy powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania 

okre�lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. 

Nr 156 poz. 1118 ze zm.). Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

polece� zwi�zanych z jako�ci� i ilo�ci� robót, które s� niezb�dne do prawidłowego oraz 

zgodnego z umow� wykonania przedmiotu umowy. 

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie s� uprawnieni do 

podejmowania w imieniu Zamawiaj�cego decyzji nios�cych skutki finansowe 

powoduj�ce zwi�kszenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 3. 

3. Zamawiaj�cy mo�e odmówi� zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. 

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót 

bez zgody Zamawiaj�cego. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie b�dzie kierownik budowy działaj�cy w 

granicach umocowania okre�lonego przepisami ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 

2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.). 

5. Wykonawca ma obowi�zek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 

6. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynno�ci zwi�zanych z realizacj� umowy 

sprawowa� b�dzie w imieniu Zamawiaj�cego Kierownik Wydziału Infrastruktury 

Komunalnej, Ochrony �rodowiska i Gospodarki Gruntami lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

7. Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia Zamawiaj�cemu oraz wszystkim osobom 

przez niego upowa�nionym oraz pracownikom organów nadzoru Budowlanego dost�pu 

na teren budowy, a tak�e do wszystkich miejsc, gdzie s� lub gdzie przewiduje si�
wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� przedmiotu umowy. 

§ 8. Zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie nale�ytego wykonania umowy w wysoko�ci 10% 

kwoty brutto okre�lonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy tj ................................ zł, w formie 

2. Cz��� zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ci�gu 30 dni/wyga�nie nie wcze�niej 

ni� w 30-stym dniu/ od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiaj�cego, �e 

przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

uko�czony. 

3. Pozostała cz��� zabezpieczenia zostanie zwrócona nie pó�niej ni� w 15 dniu/wyga�nie nie 

wcze�niej ni� w 15-stym dniu/ po upływie okresu r�kojmi za wady. 

§ 9. R�kojmia za wady i gwarancja.

1. Odpowiedzialno�� Wykonawcy z tytułu r�kojmi za wady wynosi trzy lata. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesi�cy liczony od dnia odbioru 

ko�cowego. Okres  gwarancji ulega odpowiednio przedłu�eniu o czas trwania napraw.  Warunki gwarancji 
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okre�la dokument gwarancyjny . 

3. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urz�dzenia, zgodnie z 

przedło�onymi gwarancjami producentów tych wyrobów i urz�dze�, ale nie mniej ni� 24 

miesi�ce. 

4. Zamawiaj�cy wykonuje uprawnienia z tytułu r�kojmi za wady niezale�nie od uprawnie�
wynikaj�cych z gwarancji. 

5. Bieg terminu gwarancji i r�kojmi za wady rozpoczyna si� w dniu bezusterkowego 

odbioru przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawc� dokumentów gwarancyjnych.

§ 10. Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj�cemu kary umowne:

a) za zwłok� w oddaniu przedmiotu umowy - w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia brutto 

okre�lonego w § 3 ust.1 za ka�dy rozpocz�ty dzie� zwłoki, 

b) za zwłok� w usuni�ciu wad - w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre�lonego 

w § 3 ust.1 za ka�dy rozpocz�ty dzie� zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na 

usuni�cie wad, 

c) w przypadku odst�pienia od umowy przez Zamawiaj�cego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialno�� Wykonawca - w wysoko�ci 30% wynagrodzenia brutto okre�lonego 

w § 3 ust.1. 

2.Je�eli wysoko�� kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiaj�cy mo�e 

dochodzi� odszkodowania uzupełniaj�cego. 

3. Zamawiaj�cy zapłaci Wykonawcy kary umowne:

za zwłok� w przekazaniu placu budowy - w wysoko�ci 0,5 % wynagrodzenia brutto 

okre�lonego w § 3 ust.1 za ka�dy rozpocz�ty dzie� zwłoki 

w przypadku odst�pienia od umowy przez Wykonawc�  z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialno�� Zamawiaj�cy - w wysoko�ci 30% wynagrodzenia brutto 

okre�lonego w § 3 ust.1. 

4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostan� w mocy tak�e po rozwi�zaniu lub 

wyga�ni�ciu niniejszej umowy. 

§ 11. Odbiór robót.

1. Wykonawca jest zobowi�zany informowa� Zamawiaj�cego na trzy dni przed terminem, 

kiedy roboty zanikaj�ce lub ulegaj�ce zakryciu b�d� gotowe do odbioru, a przedstawiciel 

Zamawiaj�cego powinien w ustalonym terminie stawi� si� w celu odbioru tych robót. 

2. Je�eli Zamawiaj�cy uzna odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu za zb�dny, 

ma obowi�zek powiadomi� o tym Wykonawc�. 
3. Wykonawca, na ��danie Zamawiaj�cego, ma obowi�zek odkry� lub wykona� otwory 

niezb�dne dla zbadania robót, o ile wcze�niej nie poinformował Zamawiaj�cego o 

gotowo�ci robót do odbioru, a nast�pnie na własny koszt przywróci� stan poprzedni. 

4. Wykonawca powiadamia na pi�mie Zamawiaj�cego o osi�gni�ciu gotowo�ci do odbioru   

ko�cowego przedmiotu umowy na nie mniej ni� 7 dni przed planowanym terminem 

zako�czenia robót. Zamawiaj�cy wyznaczy termin i rozpocznie czynno�ci odbioru, przez 

które rozumie si� tak�e skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami 

dokumentów. 

5. Je�eli Zamawiaj�cy stwierdzi, �e przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie 

zostały zako�czone, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawc�
wyznaczy termin ponownego zło�enia przez Wykonawc� wniosku o dokonanie odbioru 

ko�cowego. 

6. Za dat� zako�czenia robót przyjmuje si� dat� skutecznego dokonania odbioru ko�cowego 

bez wad i usterek. 

7. Zamawiaj�cy dokona odbioru ko�cowego robót i sporz�dzi protokół z przyj�cia robót 

najpó�niej w terminie 3 dni od spełnienia wymaga� okre�lonych w ust. 4 i 6. 
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8. Strony postanawiaj�, �e z czynno�ci odbioru b�dzie spisany protokół, zawieraj�cy 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak te� terminy wyznaczone na usuni�cie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

9. Wykonawca zobowi�zany jest do zawiadomienia Zamawiaj�cego (inspektora nadzoru) o 

usuni�ciu wad oraz do ��dania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót, jako wadliwych. Usuni�cie wad powinno by� stwierdzone protokolarnie. 

10. Zamawiaj�cy zwoła, w trakcie trwania okresu r�kojmi, komisj� odbioru dla dokonania 

odbioru ostatecznego. 

11. Stwierdzone w okresie r�kojmi, na podstawie protokółów ujawnienia usterek, usterki lub 

wady Wykonawca usunie na własny koszt najpó�niej w terminie 14-stu dni licz�c od dnia 

otrzymania pisemnego ich zgłoszenia. 

12. Je�eli Wykonawca nie usunie wad w ��danym terminie, Zamawiaj�cy po uprzednim 

zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuni�cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i 

opłaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia. 

13. Je�eli usuni�cie wad przekracza warto�� wniesionego zabezpieczenia Zamawiaj�cy 

wezwie Wykonawc� do pokrycia kosztów usuni�cia wad 

14. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym tak�e zwi�zanych z 

usuni�ciem wad zaistniałych w okresie r�kojmi, a wskazanych przez Komisj� powołan�
przez Zamawiaj�cego, w protokole odbioru ostatecznego 

15. Zamawiaj�cy jest zobowi�zany do dokonania odbioru robót w ci�gu 14 dni od 

powiadomienia go przez Wykonawc� o usuni�ciu wad 

16. Je�eli w toku czynno�ci Komisji odbioru ko�cowego i ostatecznego zostan� stwierdzone 

wady, to Zamawiaj�cemu przysługuj� nast�puj�ce uprawnienia: 

a) je�eli wady nadaj� si� do usuni�cia, mo�e odmówi� odbioru do czasu usuni�cia wad, 

b) je�eli wady nie nadaj� si� do usuni�cia lub uniemo�liwiaj� u�ytkowanie przedmiotu 

umowy to: 

- Zamawiaj�cy mo�e obni�y� odpowiednio wynagrodzenie, 

- Zamawiaj�cy  mo�e   odst�pi�  od   umowy  lub   ��da�  wykonania  przedmiotu odbioru po 

raz drugi. 

18.  W okresie r�kojmi za wady Wykonawca zobowi�zany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiaj�cego o zaistnieniu jednej z nast�puj�cych okoliczno�ci w terminie 7 dni od jej 

zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

b)zmianie osób reprezentuj�cych Wykonawc�; 
c)ogłoszeniu upadło�ci Wykonawcy; 

d)likwidacji firmy Wykonawcy. 

§ 12. Zmiany w umowie.

1. Zakazuje si� zmian postanowie� zawartej umowy w stosunku do tre�ci oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrze�eniem postanowie� ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówie� publicznych Zamawiaj�cy przewiduje 

zmiany zawartej umowy dotycz�ce : 

2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z nast�puj�cych 

okoliczno�ci: 

a) w razie konieczno�ci podj�cia działa� zmierzaj�cych do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewn�trzne, którego nie mo�na było 

przewidzie�, zagra�aj�cego �yciu lub zdrowiu ludzi lub gro��cego powstaniem 

szkody o znacznych rozmiarach, 

b) w nast�pstwie wykraczaj�cych poza terminy okre�lone w KPA procedur 

administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych maj�cych wpływ na 

terminy realizacji zamówienia, 

c) ujawnienia w trakcie robót urz�dze� podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, 

których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez 

ZUD lub dokumentacji projektowej, 
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d) wyj�tkowo niesprzyjaj�cych warunków pogodowych, 

e) działania siły wy�szej 

f) z powodu działa� osób trzecich uniemo�liwiaj�cych wykonanie prac, które to działania 

nie s� konsekwencj� winy, którejkolwiek ze stron 

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez zamawiaj�cego lub Wykonawc�, je�eli te zmiany 

s� korzystne dla Zamawiaj�cego 

2.2 wzrostu/obni�enia wynagrodzenia Wykonawcy okre�lonego w § 3 ust. 1 w przypadku 

zmiany stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług.  

3. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporz�dzenie podpisanego przez 

Strony Protokołu konieczno�ci okre�laj�cego przyczyny zmiany oraz potwierdzaj�cego 

wyst�pienie okoliczno�ci wymienionej w ust. 2. Protokół konieczno�ci b�dzie 

zał�cznikiem do aneksu zmieniaj�cego niniejsz� umow�. 
4. Termin powiadomienia o konieczno�ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie 

mo�e nast�pi� pó�niej ni� 3 dni od zaistnienia okoliczno�ci uzasadniaj�cych zmiany w 

umowie.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia tre�ci umowy musz� mie� form� pisemn� pod rygorem 

niewa�no�ci.

§ 13. Odst�pienie od umowy.

1. Zamawiaj�cemu przysługuje prawo do odst�pienia od umowy w przypadkach 

okre�lonych w kodeksie cywilnym, a tak�e w szczególno�ci, gdy:
a) wyst�pi istotna zmiana okoliczno�ci powoduj�ca, �e wykonanie umowy nie le�y w 

interesie publicznym, czego nie mo�na było przewidzie� w chwili zawarcia umowy i 

Zamawiaj�cy odst�pił od umowy w terminie 30 dni od powzi�cia wiadomo�ci o 

powy�szych okoliczno�ciach. W takim przypadku Wykonawca mo�e ��da� jedynie 

wynagrodzenia nale�nego mu z tytułu wykonania cz��ci umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpocz�ł robót pomimo wezwania 

Zamawiaj�cego zło�onego na pi�mie, 

c) Wykonawca przerwał realizacj� robót i przerwa ta trwa dłu�ej ni� 14 dni. 

2. Odst�pienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nast�pi� - pod rygorem 

niewa�no�ci - w formie pisemnej i powinno zawiera� uzasadnienie. 

3. W wypadku odst�pienia od umowy Wykonawc� oraz Zamawiaj�cego obci��aj�
nast�puj�ce obowi�zki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odst�pienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiaj�cego sporz�dzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzie� odst�pienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

c) Wykonawca zgłosi Zamawiaj�cemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczaj�cych niezwłocznie, a najpó�niej w terminie 30 dni usunie z 

terenu budowy urz�dzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

d) Zamawiaj�cy w razie odst�pienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowi�zany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych, 

- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odst�pienia, 

- przej�cia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 14. Postanowienia ko�cowe.

1. Strony ustalaj�, �e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie b�d� miały 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie� publicznych, kodeksu cywilnego i 

ustawy Prawo budowlane. 

2. Strony umowy zobowi�zuj� si� do niezwłocznego powiadamiania o ka�dej zmianie 

adresu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowi�zania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane 
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pod adres wskazany w niniejszej umowie uwa�a si� za dor�czone. 

4. S�dem wła�ciwym dla rozstrzygni�cia sporów zwi�zanych z umow� jest S�d miejscowo 

wła�ciwy dla siedziby Zamawiaj�cego. 

5. Umow� sporz�dzono w trzech jednobrzmi�cych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiaj�cego. 

Wykonawca Zamawiaj�cy


