
Załącznik Nr 6 
 

UMOWA (projekt) 
 
W dniu …………… w Przystajni 
pomiędzy: 
Gminą Przystajni z siedzibą Przystajń ul. Częstochowska 5, reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Przystajń – Pana Andrzeja Kucharczyka 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Olgi Gruca 
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………… z siedzibą …………………………................................ 
reprezentownym przez ………………………………………………… 
zwianym dalej w treści umowy „Wykonawcą” 
 
 
w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania publicznego  
w trybie przewidzianym art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm) została zawarta umowa  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest budowa drogi w miejscowości Siekierowizna gmina Przystajń 
– etap II 

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają: 
a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
b) Dokumentacja projektowa 
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
d) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Wykonawca potwierdza, iŜ przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu 
najwyŜszej staranności zapoznał się z przedmiarem robót oraz dokonał wizji lokalnej 
terenu budowy, a takŜe poznał istniejący stan faktyczny. 

4. Wykonawca jest zobowiązany, za rozliczeniem obmiarowym, którego wysokość nie 
przekroczy kwoty, o której mowa w § 9 ust. 1, do wykonania z naleŜytą starannością 
wszelkich robót i czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu umowy, 
o którym mowa w ust. 2, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego. 

§ 2 

1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1, ustala się na dzień przekazania terenu 
budowy, co nastąpi w dniu podpisania niniejszej umowy. 

2. Termin realizacji wykonania przedmiotu umowy określa się na dzień 23. 12. 2011r. 
3. Wykonawca ma prawo do Ŝądania przedłuŜenia terminu, o którym mowa  

w ust. 2, jeŜeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi 
konsekwencję działania siły wyŜszej lub niezachowania przez Zamawiającego 
określonych umową terminów, mających wpływ na terminowość wykonywanych 
robót przez Wykonawcę. 

4. Podstawą do Ŝądania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest pisemna 
informacja dostarczona do siedziby Zamawiającego w ciągu 3 dni, licząc od daty 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

§ 3 

1. Zamawiający oświadcza, Ŝe inspektorem nadzoru w odniesieniu do robót objętych 
umową jest Pan Jan śurawski, posiadający uprawnienia budowlane  
Nr UAN-VIII-7342/220/93 z dn. 21.10.1993 r. r. wydane przez Urząd Wojewódzki  
w Częstochowie będący członkiem Śląskiej Izby InŜynierów Budownictwa pod 
numerem ewidencyjnym SLK/BD/1074/02. 

 



 
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana ………………………, 

posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-inŜynieryjnej w zakresie dróg 
Nr ……………..…… z dn…………………….……… r. wydane przez 
………………………………………. oraz będący członkiem …………………… Izby 
InŜynierów Budownictwa pod numerem ……………………………… 

3. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy 
uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeŜeli będą złoŜone w siedzibie 
Wykonawcy, lub złoŜone u kierownika budowy. 

§ 4 

1. Wykonawca moŜe na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze 
socjalno –techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót,  
w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

2. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć 
teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami, zapewnić 
warunki bezpieczeństwa, a takŜe utrzymywać w naleŜytym porządku  
i stanie technicznym teren budowy oraz drogi wykorzystywane w celach 
transportowych na potrzeby swojej budowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej do dnia przekazania terenu budowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego  
i warunków prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z art. 21a ustawy - Prawo 
budowlane.  

4. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając 
przeszkód komunikacyjnych, a takŜe, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz 
śmieci z terenu budowy, przy przestrzeganiu przepisów obowiązujących  
w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, przy 
przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U.  
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.). 

5. Wykonawca, niezaleŜnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną 
odpowiedzialność za:  
a) przyjęty teren budowy od dnia podpisanie umowy do dnia protokolarnego odbioru 

końcowego, przez Zamawiającego,  
b) bieŜące i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy 

6. Roboty ulegające zakryciu podlegają odrębnym odbiorom przez Inspektora Nadzoru 
w ciągu 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia, przez Kierownika budowy, gotowości 
do ich odbioru. JeŜeli Wykonawca nie dopełni obowiązku poinformowania 
Inspektora nadzoru i zakryje roboty ulegające zakryciu i zanikające, zobowiązany jest 
odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na koszt własny. 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi koszty obsługi geodezyjnej budowy, zarówno wykonywanej 
siłami własnymi, jak i zleconej specjalistycznym jednostkom, a takŜe wszelkie inne 
koszty niezbędne do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go 
Zamawiającemu w celu jego uŜytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem  
i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku  
z realizacją niniejszej umowy. 

3. JeŜeli polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie 
prowadzonej działalności, w szczególności produkcji budowlano – montaŜowej, 
złoŜona w dokumentach ofertowych, traci waŜność przed zakończeniem niniejszej 
umowy, Wykonawca przedłuŜy ubezpieczenie OC, zachowując jego ciągłość przez 
okres dłuŜszy od co najmniej 1 miesiąca od upływu terminu określonego w § 2 ust. 2,  
i przedstawi odpis (kopię) polisy Zamawiającemu. 



 
§ 6 

1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów własnych Wykonawcy. 
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiały, określone co do 
rodzaju, standardu i ilości w opisie przedmiotu zamówienia, oraz ponosi za nie pełną 
odpowiedzialność.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, muszą być nieuŜywane oraz odpowiadać, co do 
jakości, wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z póź. zm.), a takŜe wymaganiom 
jakościowym określonym w dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego okazać, 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
lub deklarację zgodności. 

4. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, 
potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz uŜytych 
materiałów. Badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek umoŜliwienia wstępu na teren budowy osobom 
wskazanym przez Zamawiającego, a takŜe pracownikom organów Państwowego 
Nadzoru Budowlanego, do których naleŜy wykonywanie zadań określonych ustawą – 
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na 
podstawie przepisów tej ustawy. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 
specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę wskazaną  
w ofercie Wykonawcy. Zmiana wskazanej osoby w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie 
same lub wyŜsze od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. 

3. Wykonawca powinien przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której 
mowa w ust. 2 nie później niŜ 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do kierowania 
budową nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy 
wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła  
z winy Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innej osoby niŜ 
wskazana w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać siłami własnego 
przedsiębiorstwa. 

§ 9 

1. Strony uzgodniły wstępną maksymalną nominalną wartość wynagrodzenia za cały 
przedmiot umowy na kwotę netto ………………. zł, co po uwzględnieniu 23% podatku 
VAT daje kwotę ……………….. zł brutto (słownie: ………………………………..).  

2. Zamawiający sprawdzi poprawność ustalenia wynagrodzenia w ciągu 14 dni  
w stosunku do rozliczenia końcowego, na podstawie obmiaru i kosztorysu 
powykonawczego. 

3. Wynagrodzenie wstępne, o którym mowa w ust. 1, przestaje wiązać z chwilą 
uzgodnienia wynagrodzenia na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego,  
z tym, Ŝe nie moŜe być ono wyŜsze niŜ określone w ust. 1. 

4. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto 
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 



 
5. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca ponosi 

koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych 
do dokonania odbiorów, o których mowa w § 11 niniejszej umowy. 

6. W sytuacji zaistnienia, niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie 
uzasadnionej, konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, których 
oddzielenie od zamówienia podstawowego wymagałoby, z przyczyn technicznych 
lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub od których 
wykonania jest uzaleŜnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie 
stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający moŜe zlecić ich wykonanie 
Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, a Wykonawca zobowiązuje się 
do przyjęcia i wykonania zamówienia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy, 
na warunkach nie gorszych niŜ określone w niniejszej umowie. 

7. Ceny jednostkowe robót zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie nie będą 
zmieniane przez cały okres obowiązywania umowy, chyba Ŝe na korzyść 
Zamawiającego i za jego pisemną zgodą. 

§ 10 

1. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys 
powykonawczy i sporządzony na tę okoliczność protokół końcowy odbioru 
przedmiotu umowy, zatwierdzone w pierwszej kolejności przez Inspektora Nadzoru, 
dalej przez Zamawiającego, do ogólnej kwoty ustalonej w § 9 ust. 1. 

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po podpisaniu protokołu 
odbioru elementu (grupy robót) składającego się na przedmiot umowy lub protokołu 
odbioru końcowego, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej 
przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu. Za datę zapłaty naleŜności wynikającej z faktury uznaje się dzień 
obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

3. Zapłaty naleŜności z tytułu wystawionej faktury będą dokonywane przez 
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze. 

§ 11 

1. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie 
przedmiotu, po stwierdzeniu zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, aktualnymi normami 
i przepisami technicznymi oraz umową, protokołami konieczności oraz zasadami 
sztuki budowlanej. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie. 
Gotowość do odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru.  

3. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa  
w ust. 2, wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy, o czym 
poinformuje Wykonawcę na piśmie. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym 
terminie, t.j. w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do 
odbioru. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego  
i Wykonawcy, a w szczególności Inspektora nadzoru i kierownika budowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie później niŜ w dniu 
rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, sporządzone w języku polskim i 
w zakresie niniejszej umowy: dokumenty gwarancyjne, atesty oraz certyfikaty uŜytych 
materiałów. 

5. Strony sporządzą protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, 
w szczególności Zamawiający po konsultacjach z Inspektorem nadzoru wyznaczy 
terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie stwierdzonych podczas odbioru. 

6. Zamawiający w osobie Inspektora nadzoru moŜe podjąć decyzję o przerwaniu 
czynności odbioru, jeŜeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad  
i usterek, które uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, aŜ do czasu ich usunięcia. 



 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora 

nadzoru o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do Ŝądania 
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

8. Zamawiający określi termin przeglądu technicznego przed upływem okresu rękojmi  
i gwarancji oraz termin usunięcia stwierdzonych w tym okresie wad  
i usterek. 

§ 12 

1. Strony postanawiają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości, w formie dokumentu gwarancyjnego.  

2. Termin gwarancji jakości wykonania robót budowlanych i uŜytych do budowy 
materiałów ustala się jako 60 miesięcy, licząc od daty zakończenia odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość korzystania 
z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.  

3. Zamawiający moŜe dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji takŜe po terminie 
określonym w ust. 2, jeŜeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

4. JeŜeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający moŜe zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z kwoty, o której mowa w § 14, będącej zabezpieczeniem naleŜytego 
wykonania umowy. 

§ 13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za kaŜdy dzień opóźnienia w wykonaniu całego przedmiotu umowy –  

w wysokości 0,5% kwoty określonej w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, 
b) za kaŜdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,3% kwoty określonej  
w § 9 ust. 1 łącznie z VAT, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – w wysokości 
10% kwoty określonej w § 9 ust. 1 łącznie z VAT. 

2. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad 
i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. JeŜeli, 
pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca 
nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich 
nieprawidłowo, Zamawiający moŜe uŜyć zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, w celu pokrycia swoich roszczeń. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego – w wysokości 20% kwoty określonej  
w § 9 ust. 1 łącznie z VAT.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za 
nieterminową realizację ciąŜących na nim płatności. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeŜonych kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Odpowiedzialność Stron z niniejszej umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyŜszej, 
których nie moŜna było przewidzieć i którym nie moŜna było zapobiec. 

§ 14 

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie naleŜytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % kwoty określonej w § 9 ust. 1 łącznie z VAT,  
w formie ………………, co stanowi równowartość kwoty …………. zł (słownie: 
………………..). Zabezpieczenie słuŜy pokryciu roszczeń Zamawiającego,  
w ramach rękojmi za wady, z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
umowy oraz pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości.  



 
2. Strony ustalają, Ŝe 70% wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 

stanowi gwarancję zgodnego z umową i naleŜytego wykonania przedmiotu umowy, 
natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30%, słuŜy zabezpieczeniu roszczeń 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy  
w następujących wysokościach i terminach: 
a) część zabezpieczenia stanowiącą gwarancję zgodnego z umową  

i naleŜytego wykonania przedmiotu umowy, pomniejszoną w szczególności  
o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 ust. 1 pkt a) b) –  
w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót, 

b) pozostałą część zabezpieczenia, pomniejszoną w szczególności  
o ewentualnie naliczone kary umowne określone w § 13 ust. 1 pkt c), a takŜe  
o kwoty wynikające z roszczeń, o których mowa w § 13 ust. 2 – w ciągu 15 dni po 
upływie 60-miesięcznego okresu gwarancji, rozpoczętego w dniu zakończenia 
końcowego odbioru robót.  

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, o którym mowa w ust. 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął  
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 15 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać 
wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.  

2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający moŜe odstąpić od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ciągu jednego tygodnia od daty 

przekazania terenu budowy,  
b) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeŜeń ZAMAWIAJĄCEGO nie wykonuje robót 

zgodnie z warunkami umownymi lub w raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania 
umowne,  

c) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację 
umowy na okres dłuŜszy niŜ dwa tygodnie,  

d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku 
Wykonawcy lub znacznej jego części, a takŜe nastąpiło ogłoszenie upadłości 
Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego 
następnego dnia po ogłoszeniu,  

e) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.  

3. Wykonawca moŜe odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia pomimo spełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich zobowiązań zobowiązujących Zamawiającego do jego 
uregulowania,  

b) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, Ŝe nie będzie mógł pokryć 
zobowiązań finansowych wynikających z umowy.  

4. Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz  
z podaniem szczegółowego uzasadnienia. 

5. W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy sporządzą w terminie do 5 dni od daty 
odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo 
robót. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do 
ostatecznego rozliczenia robót.  



 
6. Koszty zabezpieczenia przerwanych robót, potwierdzonych przez Strony umowy 

ponosi Strona winna odstąpienia od umowy. 

§ 16 

1. Strony zastrzegają sobie moŜliwość dokonania zmian postanowień umowy 
w stosunku do treści zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wszelkie zmiany treści wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności.  

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1., mogą obejmować w szczególności 
postanowienia dot. terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na niesprzyjające 
warunki atmosferyczne i działania sil wyŜszych uniemoŜliwiające wykowanie robót, 
wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy lub zmiany zakresu 
odpowiedzialności Stron z tytułu niewykonania bądź nienaleŜytego wykonania 
umowy. 

4. Za okoliczności uzasadniające dokonanie zmian postanowień umowy Strony uznają 
w szczególności korzyść Zamawiającego lub obu Stron, a takŜe wystąpienie przyczyn 
niezaleŜnych od Wykonawcy, które uniemoŜliwiają realizację umowy w jej pierwotnej 
treści, jak równieŜ zmiany umowy, które nie wpływają istotnie na zamówienie  
i sposób jego realizacji. 

5. Propozycję zmiany umowy moŜe zgłosić pisemnie kaŜda ze Stron.  
6. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać Ŝadnej cesji 

praw związanych z realizacją niniejszej umowy. 

§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016, z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (jt. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.).  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną 
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

4. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem jej podpisania.  
 
 
 
 
 
 

W y k o n a w c a                                                         Z a m a w i a j ą c y 


