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Załącznik nr 5 do zapytania o cenę 

 

UMOWA Nr …………. 

 
 
Zawarta w dniu …………………… r. w Okunince 
pomiędzy : 
Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu”, Okuninka XIII-1, 22 – 200 Włodawa  
NIP 5651479443 
KRS 0000252694 
Zwaną dalej w treści umowy – Zamawiającym,  
Reprezentowanym przez: 

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 

 
a ) Firmą: …………….. 
     posiadającą: 
Regon: …………………….. 
NIP: ………………………... 
 
Zwaną dalej w treści umowy – Wykonawcą 
Reprezentowaną przez:  

1. ………………………………….. 
 
PESEL: …………………………… 
 
w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z Regulamin udzielania zamówień finansowanych ze 

środków EFRROW w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

została zawarta umowa o następującej treści:  
  

 
PRZEDMIOT  UMOWY 

 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego 

budowy altan rekreacyjnych wraz z małą architekturą w ramach projektu pn. „Sieć punktów 
aktywnego wypoczynku i rekreacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków EFRROW w ramach 

Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
2. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania określa dokumentacja projektowa, pomocniczo – 

przedmiar robót, oferta Wykonawcy oraz zapytanie o cenę z dnia ….  
 

 
TERMIN REALIZACJI 

 

§ 2 
  

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się do 7 dni od przekazania placu budowy,  
a zakończenie realizacji umowy do ……….. 2021 r.  

2. Terminy wykonywania poszczególnych robót wskazane są w złożonym przed podpisaniem umowy 
harmonogramie zawierającym elementy robót do wykonania w podziale na: miesiące i roboty wykonane 
siłami własnymi/roboty wykonane przez Podwykonawców. Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do 

umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować harmonogram w zależności od faktycznego postępu prac oraz 

wpływu tego postępu na powiązania z innymi robotami. 
4. Aktualizowany harmonogram winien być przedstawiany do akceptacji Zamawiającemu. 
5. Przez zakończenie robót rozumie się należyte wykonanie przez Wykonawcę wszystkich robót budowlanych 

objętych umową i uporządkowanie placu budowy, potwierdzone pisemnie Zamawiającemu zgłoszeniem 
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gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych oraz wpisem do dziennika budowy przez Wykonawcę 
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  
 

§ 3 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy zgłoszenie zamiaru budowy, jeden egzemplarz 

dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.  
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.  
3. Przeprowadzenie odbioru końcowego robót.  
4. Dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
5. Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy. 
6. Przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmi i gwarancji.  
 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres przedmiotu umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z projektem budowlanym i całą niezbędną 

dokumentacją potrzebną do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że w związku z powyższym nie wnosi zastrzeżeń do Zamawiającego oraz 

oświadcza, że wycenił wszystkie roboty i inne czynności składające się i stanowiące przedmiot niniejszej 
umowy oraz, że ponosi za to całkowitą odpowiedzialność.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie ze zgłoszeniem i 
dokumentacją projektową.  

5. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 6, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  
do wskazanych materiałów i urządzeń: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane 
dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do geodezyjnego wytyczenia i obsługi geodezyjnej robót w trakcie  
ich realizacji, do prowadzenia dziennika budowy, dokumentacji kontroli wbudowanych materiałów oraz 
dokumentów określonych Prawem budowlanym. Po zakończeniu wszelkich robót Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kosztorysów powykonawczych. 

10. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej  
w jednym egzemplarzu, w terminie do dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 

11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać  
go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

12. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 
bezpieczeństwa. 

13. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędnie materiały, 
odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz 
do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz pracownikom jednostek 
współfinansujących zadanie.  
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PODWYKONAWCY  
 

§ 5 
 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim stopniu, jak 

za działania, uchybienia i zaniedbania własne. 
3. Na zakres robót wykonany przez podwykonawcę gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                    
z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.  

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią 
umowy zawartej z Wykonawcą. 

6. Umowy z podwykonawcami powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Wszelkie zmiany tych umów wymagają również zgody Zamawiającego oraz formy pisemnej. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 
 
 

WYNAGRODZENIE  
 

§ 6 
  
1. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia w kwocie …………………. zł netto i obowiązującą stawką podatku VAT 23 % w 
kwocie …………………….. zł, co stanowi kwotę brutto ……………………... zł, 
(słownie:………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów 
związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływanie innych czynników mogących mieć 
wpływ na koszty.  

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. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturą wystawioną w terminie 7 dni od protokolarnego odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

 
 

PŁATNOŚCI  
 

§ 7 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane będzie na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT w oparciu o protokół końcowego odbioru robót.  
2. Wykonawca wystawi fakturę końcową za przedmiot umowy w terminie do dni 7 po zakończeniu odbioru  

i przedstawi ją Zamawiającemu.  
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru robót  

przelewem na rachunek Wykonawcy: …………………………………………… w terminie 21 dni  licząc od 
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Wraz z fakturą Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 
podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową tej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego 
podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed terminem zapłaty faktury.  

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający zatrzyma z faktury 
Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, którą ten poda do czasu otrzymania 
stosownego potwierdzenia zapłaty podwykonawcy. Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki 
ustawowe. 

6. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec podwykonawcy, Zamawiający może 
obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując 
ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń Podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec 
Zamawiającego w trybie art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy 
dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane, w szczególności oryginał dziennika budowy oraz 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, a także: kosztorys powykonawczy/różnicowy, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa/deklarację zgodności/ certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na 
materiały wbudowane/ protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Protokół odbioru końcowego i rozliczenie końcowe robót stanowi potwierdzenie pełnego i ostatecznego 
odbioru robót i rozliczenia wszelkich kwot pieniężnych należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 
Umowy. 

 
 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

§ 8 
 
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  

co najmniej 5 lat licząc od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego wykonanego 
przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu zgodnie z art. 577 Kodeksu cywilnego, dokumenty gwarancyjne  
na wykonany przedmiot umowy oraz na zainstalowane materiały i urządzenia z datą odbioru końcowego. 
Dokumenty gwarancyjne będą załącznikiem do końcowego protokołu odbioru. 

3. Rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji. Termin rękojmi wynosi 5 lat licząc od daty 
końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiły w okresie gwarancji i rękojmi, 
w terminie 7 dni roboczych licząc od terminu ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub właściciela 
nieruchomości, tj. …….... W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, 
technologicznymi i technicznymi Zamawiający może ww. termin przedłużyć.  

5. Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o terminie planowanego przeglądu gwarancyjnego 
na piśmie z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych lub zapewnienia 
uczestnictwa upoważnionego przedstawiciela. 

7. Istnienie wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywanych przeglądów zostanie potwierdzone przez 
komisję, w skład której wejdą przedstawiciele stron umowy. 

8. Termin usunięcia wad i usterek każdorazowo zostanie określony w protokole z dokonanego przeglądu. 
9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad. 

10. Materiały i urządzenia dla których okres gwarancji określony jest przez producenta będą podlegały gwarancji 
określonej przez producenta, o ile okres ten jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 

11. W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający 
dokona usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy.  

 
 
 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ PRZEDMIOTU UMOWY 
 

§ 9 
 
1. Zamawiający powołuje w branży budowlanej inspektora nadzoru w osobie ………………………… 

posiadającego uprawnienia nr  …………….. .  
2. Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich 

pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.  

3. Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem  
są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy lub których obecność na terenie placu budowy 
jest uznana przez niego za niepożądaną.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego 
upoważnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie 
prac związanych z realizacją umowy. 

5.  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z prawem 
obowiązującym w Polsce.   

6. Wykonawca jest obowiązany na bieżąco i skutecznie informować inspektora nadzoru o powstałych 
problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia. 
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ODBIORY 
 

§ 10 
 

1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia  
go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, którą potwierdzi inspektor nadzoru zawiadamiając 
o tym Wykonawcę. Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru złoży do inspektora 
nadzoru, komplet wymaganych dokumentów - tzw. operat kolaudacyjny, w tym w szczególności: kosztorys 
powykonawczy/ różnicowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumenty gwarancyjne, 
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów/ urządzeń oraz dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do użytkowania.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu usunięcia wad, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu 
umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie ……… lat liczonych od daty przekazania 
przedmiotu umowy do użytkowania. Przeglądy dokonywane będą raz w roku, a ostatni przegląd - 
bezpośrednio przed upływem terminu gwarancji. 

6. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokołu 
ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia  
on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy. 
  

  

 
KARY UMOWNE 

 

§ 11 
 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego        

w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po upływie terminu 
określonego w § 2 ust. 1; 

b)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za wykonany przedmiot odbioru za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;  

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
0,5% za każdy dzień przerwy, licząc od wartości brutto ustalonego w § 6 ust. 1 za przerwę trwającą 
ponad 14 dni; 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub 
nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione 
w ciągu dwóch godzin od poinformowania Wykonawcy o tym fakcie drogą poczty elektronicznej –  
w wysokości 200,00 złotych;  

e) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
1 000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do 
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmiany, 

f) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa 
w § 12, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od ósmego dnia od podpisania umowy; 

g) za zwłokę w przedłożenie dokumentów w ramach tzw. operatu kolaudacyjnego, o którym mowa w  
§ 10 ust. 1 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od czwartego dnia od dostarczenia 
Wykonawcy pisemnego wezwania do przedłożenia ww. dokumentów. 

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego. 
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2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto 

umownego.  
3. Zobowiązany do zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia nie może zwolnić się z zapłaty poprzez 

wykazanie, iż nie ponosi winy za przekroczenie terminu. 
4. Zamawiający odstępując od umowy z własnej winy zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy 

wynagrodzenia za wykonane prace według wartości kosztorysowej z kosztorysu ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do umowy, określonej w protokole wykonania robót zatwierdzonym przez Zamawiającego i 
Wykonawcę. W takim przypadku poza karą umowną określoną w ust. 2 pkt. 2) lit. b Wykonawcy nie 
przysługuje odszkodowanie uzupełniające. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
6. Strony nie mają prawa do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kwoty z kar umownych. 
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty 

księgowej określającej wysokość kar umownych albo kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy – wybór sposobu należy do Zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na 
potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia jemu należnego.  

8. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej w oparciu o notę księgową, Strona uprawniona do otrzymania 
kary umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

9. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
UBEZPIECZENIE 

 

§ 12 
 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. 
2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 
3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, 
na okres, o którym mowa w ust. 2. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, Zamawiający nie 
przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 
7. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed zakończeniem realizacji kontraktu, 

wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy przedstawia kolejną polisę na dalszy okres 
realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 1, na okres, o 
którym mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego, może stanowić 
podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 

 
ZMIANY UMOWY 

 

§ 13 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 
wymienionych poniżej: 

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 
a) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dochowanie wymogów 

technicznych i technologicznych (nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników 
atmosferycznych w okresie realizacji robót, które Wykonawca winien wziąć pod uwagę przy składaniu 
oferty - cykl pór roku); 

b) wystąpienie okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia 
 i okoliczności, nieprzewidywalne, niezależne od dobrej woli i intencji którejkolwiek ze stron umowy, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy,  
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w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji 
publicznej; 

c) zmiana będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie 
określonych przez prawo terminów wydawania przez te organy decyzji, zezwoleń, itp.; 

d) żądanie wstrzymania robót skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego, inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile 
żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 
podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
(powodujących konieczność jego wydłużenia). 

2) Sposób i zakres wykonywania robót: 
a) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 
budowlanych; 

b) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej np: 
wykonanie robót zamiennych, konieczność zastosowania innych rozwiązań materiałowych lub 
technicznych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia jeżeli będzie to niezbędne dla 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; 

c) zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych 
np. nadzoru budowlanego; 

d) konieczność wykonania dodatkowych prac, która powstała na skutek wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 

3) Zmiany osobowe: 
a) zmiana osoby na stanowisku inspektora nadzoru. 

3) Pozostałe zmiany: 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wynagrodzenia Wykonawcy - Zamawiający 

dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie 
podatku zapłaconego przez Wykonawcę; 

b) zmiana w finansowaniu robót w poszczególnych okresach związana ze zmianą budżetu, otrzymaną 
dotacją, pożyczką lub innymi środkami z zewnątrz; 

c) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy spowodowana wystąpieniem robót dodatkowych. nie objętych 
zamówieniem. Zmiana taka zostanie wprowadzona na podstawie protokołu konieczności 
sporządzonego przez strony umowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 
dodatkowych zostanie oszacowana na podstawi cen jednostkowych wynikających z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

3. Warunki wprowadzenia zmian: 
1. inicjowanie zmian - na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
2. pisemna zgoda obu stron umowy, 
3. uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie 

optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac, 
4. Forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

§ 14 
 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3)  Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
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1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu 
odbioru,  

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe:  
1) w terminie dni siedmiu od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.  
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która była przyczyną odstąpienia od umowy. 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

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

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia, skalkulowane na podstawie kosztorysu ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. 

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 15 
 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót budowlanych Wykonawca 

jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania 

odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową.  

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd rzeczowo właściwy 
dla Zamawiającego.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. 
7. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
Wykaz załączników do umowy:  
 

1. Kosztorys ofertowy szczegółowy 
2. Harmonogram 

 
 
 
 

Zamawiający: 
 

1. ………………………………………… 
 

2. ………………………………………… 

Wykonawca: 
 

1………………………………………… 
 

2………………………………………… 
 

 


