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Załącznik nr 9 do SIWZ  

WZÓR UMOWY  

 

 

UMOWA nr ______________ 

o roboty budowlane 

 

w dniu ________ 2016r. w Oleśnicy,  

pomiędzy Gminą Oleśnica NIP: 911 17 77 943  REGON: 931934791, reprezentowaną przez: 

Pana Marcina Kasinę -  Wójta Gminy Oleśnica   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica, Pani Moniki Warszawskiej  

W dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym” 

a  

_______________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________  REGON: _____________________________ reprezentowaną przez: 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

W dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 

1. W wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2015.2164 t.j.) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP. 271.1.9.2016 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w 

niniejszej umowie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jenkowice 

(Osiedle)”  

2. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, STWiORB, oraz kosztorysem 

ofertowym stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. 

 

II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności 

§ 2 

1. Z tytułu wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy  wynagrodzenie: 

netto  ______________________________________________________________________ zł , 

plus podatek VAT ______% w kwocie ____________________________________________ zł,  

łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: ________________________________________ zł 

(słownie złotych: ______________________________________________________________),  

Przyjęta w wyniku przetargu cena jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie może być zmieniona. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

wynikające ze specyfikacji technicznej, jak również nie ujęte w specyfikacji technicznej, a 

niezbędne do wykonania zadania, w szczególności takie, jak:  

1) roboty przygotowawcze,  

2) roboty porządkowe,  

3) zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,  

4) koszty utrzymania zaplecza,  
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5) koszty zajęcia pasa drogowego,  

6) koszty organizacji robót na czas prowadzenia prac, 

7) koszty organizacji ruchu na czas budowy, 

8) koszty przywrócenia placu budowy do stanu pierwotnego, 

9) koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia 

istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia stateczności ogrodzeń, furtek i bram oraz 

koszty związane z zabezpieczeniem ogrodzeń 

10) koszty obsługi geodezyjnej geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów 

wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze, po wykonaniu Zamówienia. .  

5. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 21 

dni od daty doręczenia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót, bez uwag, sporządzony przez 

strony. 

7. Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze i przedłożeniu dokumentu 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 1 . 

8. Faktury należy wystawiać na: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24  NIP: 911-17-

77-943 . 

9. Cesja wierzytelności  wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 

10. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania faktur częściowych.  

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zadania Podwykonawcy(ów) 

podstawę do zapłaty całości faktury za roboty, w których wykonaniu uczestniczyli 

podwykonawcy dodatkowo będą stanowić dokumenty: 

1) protokół odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez kierownika budowy, 

wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez Podwykonawcę(ów), 

zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 

2) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez 

niego roboty łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem, 

3) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane elementy robót. 

12. Zamawiający dopuszcza również możliwość zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy(ów) 

z należności wynikających z faktury Wykonawcy za roboty w których wykonaniu 

uczestniczyli Podwykonawcy bezpośrednio na rzecz tychże podwykonawców, po 

przedłożeniu: 

1) protokołu odbioru zakończonego etapu robót, podpisany przez inspektora nadzoru i 

kierownika budowy, wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez 

Podwykonawcę. 

2) kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy, 

3) faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją zapłaty dla Podwykonawcy. 

13. W przypadku określonym w ust. 13  Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz 

Podwykonawców w terminach płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i w kwotach wskazanych przez Wykonawcę w jego pisemnej dyspozycji z 

potrąceniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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III. Umowy o podwykonawstwo 

§ 3 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług 

Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaangażowanie 

Podwykonawcy, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem 

Wykonawca przedstawia umowę z Podwykonawcą. Umowa pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę 

wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

Podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót 

określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

6. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

7. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

 

 

IV. Nadzór nad wykonywanymi robotami 

§ 4 

1. Zamawiający powołuje: inspektora nadzoru w osobie: __________________________________ 

nr uprawnień ______________ z dnia __________- członek OIIB. 

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością 

i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami 

prawa wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ___________________________________ 

nr uprawnień __________ z  dnia _________ - członek OIIB. 

4. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). 

 

V. Obowiązki stron 

§ 5 

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

2) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

za wyjątkiem wymienionych w ust. 2, 

3) stosowania wyłącznie materiałów odpowiadających wymogom dla wyrobów 
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dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 ) i przepisami wykonawczymi do 

ustawy, 

4) konsultowania na bieżąco robót budowlanych z Zamawiającym, 

5) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we 

własnym zakresie, 

6) przejęcia protokolarnie terenu na czas trwania umowy, 

7) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go protokołem 

zdawczo - odbiorczym Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego robót, 

8) wykonania zadania z dołożeniem należytej staranności, 

9) ochrony mienia, zabezpieczenia przeciw pożarowego, przestrzegania przepisów BHP, 

utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy, 

10) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie. 

11) pokrywania wszelkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) przeprowadzenia prób wszystkich urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy; 

13) uzyskania wszelkich decyzji, odbiorów i załatwienia wszystkich spraw formalno- 

prawnych i ponoszenia ich kosztów, koniecznych do wykonania przedmiotu Zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  

14) przekazania Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego (Instrukcja sporządzenia i zalecenia 

dotyczące zawartości operatu kolaudacyjnego zostanie wskazana przez inspektora 

nadzoru robót), w skład której powinny wejść w szczególności następujące dokumenty: 

a) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego albo 

jednostkowego stosowania w budownictwie dla wbudowanych materiałów, 

b) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych sprawdzeń i 

badań potwierdzone przez uprawnione do tego podmioty, 

c) ) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z 

projektem budowlanym. W razie zmian w zatwierdzonym projekcie, oświadczenie 

powinno być potwierdzone przez projektanta z załączeniem rysunków zamiennych i 

opisem zmian. 

d) dokumentację powykonawczą (wersja papierowa – 2 egz. i elektroniczna – 1 egz.), 

opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach w tym geodezyjna i fotograficzna 

(wersja papierowa i elektroniczna – 1 egz.).  

e) rozliczenie końcowe zadania , z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

w przypadku zmian w projekcie, 

2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem prac przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane,  

2) przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie do siedmiu dni od daty zawarcia 

umowy, 

3) dokonania odbiorów częściowych  i odbioru  końcowego w terminach określonych w § 6 

ust 8. 

 

VI. Terminy realizacji zadania 

§ 6 

1. Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki 

Wykonawca wykona w terminie do 31 października 2016 r.  

2. Za rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy strony przyjmują datę przekazania placu 

http://sip.lex.pl/#/akt/17091527


5 

budowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór końcowy. 

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 . 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do 

kompletności i prawidłowości dokumentów w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę od 

odbioru końcowego robót. 

7. W przypadku gdy Wykonawca złoży z wnioskiem o dokonanie odbioru z niekompletnymi 

dokumentami lub nie wykonał całości robót objętych wnioskiem o dokonanie odbioru, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym 

uzasadnieniem faktycznym zwrotu. 

8. Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji  z wykonania zadania  

Zamawiający zwołuje komisję odbiorową. 

1) odbiór częściowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpisu w 

dzienniku budowy; 

2) odbiór końcowy powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru. 

 

VII. Zasady realizacji robót 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego albo jednostkowego 

stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz.U.2014.883 ) i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz wymaganiom 

projektu. 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru bądź zamawiającego, wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca wykona niezbędne próby, badania oraz skompletuje atesty i inne dokumenty 

niezbędne do odbioru końcowego obiektu. Koszt ich wykonania jest ujęty w  wartości  

ryczałtowej określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej dla szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją umowy o 

wartości polisy równej co najmniej wartości niniejszej umowy. Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu kopie ww. umów ubezpieczeniowych. 

2. Umowy ubezpieczeniowe powinny zostać zawarte przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu  najpóźniej w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy. 

3. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu umów, o których mowa w ust. 1, w terminie 

określonym w ust. 2 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zawarcia w jego imieniu 

stosownych umów ubezpieczeniowych. 

4. Koszt umowy ubezpieczeniowej ponosi Wykonawca. Wykonawca upoważnia Zamawiającego 
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do potrącenia poniesionych kosztów zawarcia umów ubezpieczenia z należnego mu 

wynagrodzenia. 

 

VIII. Gwarancja i rękojmia 

§ 9 

1. Wykonawca udziela  gwarancji jakości na materiały, urządzenia i roboty _________ m-cy, 

wręczając w dniu odbioru końcowego dokument gwarancyjny stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, licząc od dnia odbioru końcowego zamówienia. 

2. Udzielona Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

3. Jeżeli okres, na który została udzielona gwarancja jest dłuższy niż ustawowo określony okres 

rękojmi, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje 

przedłużona na okres udzielonej gwarancji.  

 

IX. Kary umowne 

§ 10 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, 

2) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu odbioru ostatecznego zamówienia dłużej niż 21 dni 

od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i 

zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych niniejszą umową w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto , 

2) za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za dany etap , 

3) w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego z wyłącznej winy wykonawcy, 

wykonawca zapłaci zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej 

brutto. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu 

wynagrodzenia. 

4. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 

dniu zawarcia umowy, w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie całego 

przedmiotu umowy. 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: ____________________ 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz: 

1) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na 

kwotę ____________ zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją 

ubezpieczeniową zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia zawarcia 

umowy do dnia _____________ 20______ r. 

2) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na  

kwotę ___________ zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca gwarancją usunięcia 

przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady będzie ważna _______ 

m-cy od daty odbioru końcowego robót.   
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3) Gwarancja bankowa na kwotę ____________ zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), będąca 

gwarancją ubezpieczeniową zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia 

zawarcia umowy do dnia _____________ 20______ r. 

4) Gwarancja bankowa na  kwotę ___________ zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca 

gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

będzie ważna _______ m-cy od daty odbioru końcowego robót 

5) Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę ____________ zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), 

będąca gwarancją ubezpieczeniową zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od 

dnia zawarcia umowy do dnia _____________ 20______ r. 

6) Gwarancja ubezpieczeniowa na  kwotę ___________ zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), 

będąca gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za 

wady będzie ważna _______ m-cy od daty odbioru końcowego robót 

7) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2016.359 t.j.) na kwotę ____________ zł (równa 100% sumy zabezpieczenia), będąca 

gwarancją ubezpieczeniową zgodnego z umową wykonania prac ważna będzie od dnia 

zawarcia umowy do dnia _____________ 20______ r. 

8) poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U.2016.359 t.j.) na  kwotę ___________ zł (równa 30% sumy zabezpieczenia), będąca 

gwarancją usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 

będzie ważna _______ m-cy od daty odbioru końcowego robót 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie lub jego część 

niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad wraz z odsetkami będzie wykorzystana przez 

Zamawiającego do zgodnego z umową wykonania prac lub do pokrycia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

XI. Odstąpienie od umowy, zmiana umowy,  

§ 12 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

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

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

http://sip.lex.pl/#/akt/16888361
http://sip.lex.pl/#/akt/16888361
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odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia.  

 

 

§ 13 

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) i są one możliwe w 

zakresie:  

1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze 

zmienionymi uregulowaniami prawnymi.  

2)  zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po 

przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia 

proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego 

wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka 

może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w 

zdaniu pierwszym;  

3) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości ceny 

netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent 

wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego 

sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że 

zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być 

wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu 

pierwszym;  

4) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, 

spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub 

okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez:  

a)  opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,  

b)  akty terroryzmu,  

c)  zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 

personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,  

d)  amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za 

spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów 

radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę oraz  

e)  katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub 

długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu.  

5) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.  

6) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 

pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu 

art. 144 ustawy. 

2. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z 



9 

określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem:  

1) opisu i uzasadnieniem zmiany,  

2) kosztów zmian  

3) sposobu jej obliczenia  oraz  

4) wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia  

5) czas  wykonywania zmiany 

6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

XII. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) oferta wykonawcy 

3) kosztorys ofertowy  

4) dokument gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164  t.j.) oraz przepisy Kodeks 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały 

się rozstrzygnąć w drodze mediacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane 

zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

http://sip.lex.pl/#/akt/17074707

