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…………………………                                                                                                 Załącznik nr 8 
 
 
 

Umowa - projekt 
 

 

zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy Gminą Stęszew – Zespołem Szkolno-

Przedszkolnym w Modrzu reprezentowanym przez Dyrektor Annę Łykowską na podstawie 

udzielonego pełnomocnictwa, zwanego w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

……………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez ………………………………………………… 

 

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 

 

Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym 

postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 

ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 

2164). 

 

§ 1.1. Przedmiotem umowy jest remont szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu z 

podziałem na części zgodnie z przyjętą ofertą, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, stanowiących integralne części umowy. 

§ 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy będący  
          załącznikiem nr 2 do SIWZ. 
 
   1.3. Zamówienie zostało podzielone na 2 części.  
          Część I: Remont dachu 
          Część II: Remont pomieszczeń 
 
   1.4. Na przedmiot Umowy, określony w ust. 1, składają się w szczególności: 
          a) wykonanie robót budowlanych w zakresie szczegółowo określonym w opisie  
              przedmiotu zamówienia – w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 
              specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
          b) udzielenie min. 36 miesięcznego okresu gwarancji na zastosowane materiały  
               budowlane i wykonane roboty budowlane, licząc od dnia uzyskania odbioru  
               końcowego robót bez uwag; 
          c) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
   1.5. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach    
          niniejszej umowy oraz w: 
          1) dokumentacji postępowania, 
          2) SIWZ 
          3) złożonej ofercie 
          4) kosztorysie ofertowym 
          stanowiących integralne części niniejszej umowy. 
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§ 2.1. Termin realizacji zamówienia: od 25 czerwca 2018r. do 15 sierpnia 2018r. 
 
   2.2. Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec przesunięciu w przypadkach wskazanych  
          w niniejszej Umowie, w tym o czas wynikły wskutek siły wyższej. 
   2.3. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli  
          Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie  
          można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 
   2.4. W razie zaistnienia zdarzenia stanowiącego przypadek wystąpienia siły wyższej,  
          Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie  
          potwierdzić to zdarzenie pisemnie). 
   2.5. W razie wystąpienia przypadku siły wyższej, data ustalona dla zakończenia robót będzie  
          przesunięta o czas, w którym siła wyższa uniemożliwiła kontynuację dostawy pod  
          warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony  
          zdecydują w Protokole Uzgodnień podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. 
   2.6. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 
 

§ 3.1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z przyjętą w drodze  
          przetargu ofertą w wysokości : 
 
          Część I – Remont dachu ……………...…………..………………………………..złotych brutto 
          słownie: …………………………………………………..brutto …………………... złotych netto. 
          Część II – Remont pomieszczeń……………………………………………………złotych brutto 
          słownie: …………………………………………………..brutto ………………….. złotych netto. 
     
   3.2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty  
          wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  
          oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty oraz opłaty i  
          wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności  
          wszelkie koszty robót tymczasowych, przygotowawczych, porządkowych,  
          zabezpieczających, koszty zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych  
          robót, pomiary, koszty opracowania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia i inne  
          koszty wynikające z niniejszej umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania  
          wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 
          pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie może być podstawą do  
          żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
 
   3.3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za  
          prawidłowe oszacowanie ceny za przedmiot umowy. 
 
   3.4. Nie uwzględnienie kosztów wymienionych w ust. 2 przez Wykonawcę w zaoferowanej  
          przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego 
          jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 
 
   3.5. Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru  częściowego i końcowego. 
 
   3.6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie: 
         a) protokół odbioru częściowego robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i  
             Zamawiającego bez uwag w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia przez  
             Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru częściowego, 
         b) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawcę/ów, z którymi Wykonawca  
             podpisał umowę, na zawarcie której Zamawiający wyraził zgodę zgodnie z  
             postanowieniami art.6471 §2 k.c. złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych  
             oświadczeń podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę  
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             wszelkich wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów z tytułu  
             wykonania robót, stanowiących podstawę do wystawienia danej faktury częściowej. 
 
  3.7. Wykonawca może wystawić fakturę częściową po wykonaniu co najmniej  60 % wartości  
         robót wynikających z oferty załączając wyszczególnienie wydzielonych elementów robót  
         budowlanych wraz z ich wartością, wykonanych do dnia odbioru częściowego. 
 
   3.8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie: 
          a) końcowy protokół odbioru robót bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i  
              Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany  
              przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy, 
          b) dokumentacja powykonawcza, 
          c) w przypadku wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy przez  
              podwykonawcę/ów złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych oświadczeń  
              podwykonawcy/ów potwierdzających uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich  
              wymagalnych zobowiązań finansowych względem podwykonawcy/ów oraz brak  
              jakichkolwiek roszczeń podwykonawcy/ów względem Wykonawcy z tytułu wszelkich  
              wykonanych przez nich robót będących przedmiotem niniejszej umowy. 
           
   3.9. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury  
          przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę. 
       
   3.10.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić otrzymaną fakturę w ciągu 14 dni od daty  
           wystawienia. 
 
   3.11.Fakturę należy wystawić na: 
           Nabywca: 
           Gmina Stęszew 
           62-060 Stęszew ul. Poznańska 11 
           NIP 777 31 41 373 
           Odbiorca: 
           Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modrzu 
           Modrze ul. Kościuszki 14, 62-060 Stęszew 
   
  3.12. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
 
§ 4.1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór Inspektor Nadzoru  
          ……………………………. 
 
  4.2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg 
         realizacji przedmiotu zamówienia:........................................................................................... 
 
  4.3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac, a Wykonawca  
         zobowiązany jest do niezwłocznego ich uwzględnienia. 
 
 
§ 5 Strony ustalają następujące procedury odbioru końcowego: 
 
   5.1. Po zakończeniu prac Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. 
   5.2.Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących  
         przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o zakończeniu  
         prac i powiadomi uczestników odbioru. 
   5.3.Zakończenie czynności odbioru powinno zakończyć się w ciągu 4 dni roboczych licząc od  
         daty rozpoczęcia odbioru. 
   5.4.Odbiory przeprowadzane będą z udziałem  Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i  
         Wykonawcy. 
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   5.5.Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania inwestycji sporządzi Inwestor na  
         formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.   
         Protokół musi być podpisany przez obie strony i zatwierdzony przez Zamawiającego. 
   5.6.Wykonawca przekaże Inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru końcowego – dokumentację  
         powykonawczą. 
   5.7.Zamawiający może odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego w przypadku  
         stwierdzenia niewykonania całego zakresu prac objętego przedmiotem umowy. 
   5.8.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  
         przysługują następujące uprawnienia: 
         1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może nakazać usunięcia wad i wyznaczyć nową  
             datę odbioru, 
         2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
             a) Jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  
                 Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
             b) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może  
                 odstąpić od umowy oraz naliczyć kary umowne. 
 
 
§ 6.1. Wykonawca jest zobowiązany dysponować odpowiednim potencjałem technicznym, w 
szczególności odpowiednią ilością i wydajnością sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
zapewniającego wykonanie robót zgodnie z Umową.  
 
6.2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlane. 
 
6.3. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 
krótszym niż 5 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o 
pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane. W 
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników  zgody na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informację takie jak : 
imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 
 
6.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z 
Pracownikami świadczącymi usługi/roboty budowlane w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego zgodnie z pkt. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę. 
 
 
§ 7.1. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty, aprobatę techniczną oraz certyfikaty i  
          muszą spełniać wymogi ustawy Prawo Budowlane. W przypadku braku Polskich Norm  
          przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego  
          Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen 
          technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych uwzględnia się  
          w kolejności: 
         1) Polskie Normy; 
         2) polskie aprobaty techniczne; 
         3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót  
             budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
         4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu  
             budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16  
             kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.1570) 
,  
   7.2. Zastosowane materiały należy uzgodnić z Zamawiającym. 
   7.3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać w stosunku do  
          wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub  
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          odpowiedni atest. 
 
 
§ 8 Obowiązki Zamawiającego 
     1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
     1) sporządzenia z czynności odbiorowych protokołu/ów, 
     2) terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków. 
 
 
§ 9.1. Obowiązki Wykonawcy 
      1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczonym 
          przez Zamawiającego opisem przedmiotu zamówienia, warunkami przetargu, złożoną  
          ofertą, postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
      2. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz  
          terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i  
          obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
      3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności  
          potrzebne do należytego wykonania zamówienia. 
      4. Wykonawca zobowiązany jest do urządzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu robót. 
      5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą  
          zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi od odpowiedzialności cywilnej. 
      6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń infrastruktury oraz innych w toku 
          realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do  
          stanu pierwotnego na własny koszt i własnymi siłami. 
      7. Zapewnić na terenie robót należyty ład, porządek, przestrzegać przepisy bhp i ppoż,  
          ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i  
          utrzymania ich w należytym stanie. 
      8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności dla potrzeb remontu we własnym  
          zakresie i na własny koszt. 
      9. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót, doprowadzenie do stanu  
          pierwotnego po zakończeniu robót i przekazanie go inwestorowi najpóźniej w dniu odbioru  
          końcowego. 
     10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz  
          inspektora nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały i urządzenia  
          odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, w szczególności: certyfikat na znak  
          bezpieczeństwa, deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat 
          zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, a po wykonaniu umowy  
          przekazać je Zamawiającemu. 
     11. Wykonawca zobowiązuje się, na swój koszt, do sporządzenia oraz dostarczenia po  
          zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej i dokumentów wymaganych przez Prawo  
          Budowlane w zakresie związanym z ich zakończeniem i wynikającej z niniejszej umowy. 
 
   9.2.Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
        a)  pisemnego informowania Inwestora o konieczności wykonania prac dodatkowych lub 
             zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres oraz szacunkową ich  
             wartość, 
        b)  pisemnego informowania Inwestora o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na  
             tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz  
             do współpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegającym  
             zagrożeniom. 
       
   9.3.Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  
         dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za  
         przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących  
         ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
   
   9.4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie roboty,  
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         które wykonuje przy udziale podwykonawców. 
 
   9.5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  
         wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z  
         prowadzonymi robotami w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych w okresie od  
         przekazania placu robót, aż do odbioru końcowego. 
 
   9.6.Wykonawca zapoznał się z dokumentacją postępowania i nie wnosi do niej żadnych  
         zastrzeżeń oraz oświadcza, że wszystkie prace zostały wycenione. 
     
     
    9.7.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód  
          spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 
 
 
§ 10.1. Wykonawcy i Podwykonawcy 
   1. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres robót stanowiących przedmiot  
       umowy: ................................................................................................................................. 
   2. Wykonawca powierzy Podwykonawcy następujący zakres robót stanowiących przedmiot  
       umowy:.................................................................................................................................. 
   3.Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych  
      w art. 6471 Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  
      zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 
   3. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z  
       odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy lub obowiązujących 
       przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za 
       własne. 
   4. W toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia możliwa jest zmiana  
       Podwykonawców wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 
   5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia  
       i zaniedbania Podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były  
       działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
 
   10.2.Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo robót  
           budowlanych, których niespełnienie powodować będzie zgłoszenie zastrzeżeń lub  
           sprzeciwu przez Zamawiającego: 
           1) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę,  
               umowy z Podwykonawcą w szczególności w następujących przypadkach: 
               a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana; 
               b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości wynagrodzenia/  
                   maksymalnej wartości umowy z tytułu wykonywania robót; 
               c) w części, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza  
                   Podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w  
                   ofercie przetargowej Wykonawcy; 
               d) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu  
                   kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z  
                   których wynika wartość należnego Podwykonawcy wynagrodzenia; 
               e) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia  
                   należnego Podwykonawcy w sposób inny (wymagalności)/ dłuższy (termin zapłaty)   
                   niż w niniejszej umowie; 
                f) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę wynagrodzenia  
                   należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę,  
                   zapłaty od Zamawiającego za wykonany zakres robót; 
               g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie jej stron według  
                   zasad określonych w niniejszej umowie; 
               h) Podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla Podwykonawców ( w  
                   przypadku, gdy zostały określone); 
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               i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym  
                  moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę  
                  wystawienia faktury za wykonane prace (odbiór częściowy, końcowy itp. stanowiący 
                  podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego); 
               j) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa; 
              k) umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upoważnionej ze strony Podwykonawcy  
                  do realizacji umowy, w tym podpisywania protokołów stanu zaawansowania robót.  
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę 
podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów. 
 
10.3. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzeżenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej 
przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy, 
zgłasza pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
 
10.4. Zgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie określony w § 10 
ust. 3 będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 
 
10.5. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 
 
10.6. W przypadku odmowy określonej w § 10 ust. 4 Wykonawca ponownie przedstawi projekt 
zmiany umowy z podwykonawcą lub aneks do umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni, 
uwzględniając zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
 
10.7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 
 
10.8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
 
10.9. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny być 
zawarte na piśmie pod rygorem nieważności. 
 
10.10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
 
10.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców jak za własne. Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji udziela 
Wykonawca , który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić właściwą  koordynację robót powierzonych poszczególnym podwykonawcom. 
 
10.12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany 
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
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spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał 
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
10.13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, 
dalszym Podwykonawcą 
 
10.14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane na 
zasadach określonych w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
10.15. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian zawartych umów 
podwykonawczych oraz zmian zakresu zadania powierzonego do wykonania przez 
podwykonawców. 
 
10.16. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lb usługi. 
 
10.17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
10.18. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie 
umownych robót podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez 
siebie faktury: 
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych  
    przez nich faktur, 
2) dowodów zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców  
     wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu. 
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż   
     w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi  
     zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych podwykonawców  
     wynikającymi z umowy podwykonawstwa. 
 
10.19. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty oraz 
szczegółowo umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z 
podwykonawcą. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania 
wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od 
podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych. 
 
10.20. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać 
zapłaty kwoty należnej Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy 
wynagrodzenie o zapłacone Podwykonawcy kwoty. 
 
10.21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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10.22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty 
budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 
1) zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego; 
2) zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 
Zamawiającego lub innego naruszenia art.647¹ Kodeksu cywilnego. 
 
10.23. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z 
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca. 
 
10.24. Konieczność 3-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat 
na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 
 
10.25. Zamawiający na podstawie art. 36ba ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega 
stosowanie art. 36ba ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
§ 11.1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 
 
   11.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
          1) przekroczenia daty terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  
              500,00 złotych brutto za każdy dzień opóźnienia, 
           2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200,00 złotych  
               brutto za każdy dzień opóźnienia liczonych od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
           3) nieprzedłożenia przez Wykonawcę kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 
              pracownikami świadczącymi usługi w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
              każdorazowo w wysokości 1 000,00 zł brutto, 
           4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  
              podwykonawcom, w wysokości 2 000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego 
              bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 
           5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii  
               zawartych umów o podwykonawstwo, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
               w wysokości w wysokości 2 000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej  
               zmiany; 
           6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca  
               ponosi odpowiedzialność w wysokości 10.000,00 złotych brutto. 
 
    11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
           kary umowne do wysokości faktycznie poniesionych szkód z tytułu nienależytego  
           wykonania przedmiotu umowy, niedotrzymania terminu zakończenia robót określonego w  
           umowie. 
 
    11.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  
           Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w  
           wysokości 10.000,00 złotych brutto. 
 
 
§ 12.1. Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy ustala się na okres ... licząc od daty  
            podpisania protokołu odbioru końcowego. 
   12.2.W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania  
           usterek i wad ujawnionych po odbiorze ostatecznym. 
   12.3.Ukończenie usuwania usterek maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 
           Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego  
           usunięcia wady lub usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia  
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           szkody. W takich przypadkach Zamawiający może zażądać od Wykonawcy  
           natychmiastowego usunięcia wady lub usterki, a jeżeli Wykonawca odmówi bądź  
           oświadczy, że nie jest w stanie usunąć ich natychmiast, lub też nie usunie ich  
           niezwłocznie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt 
           Wykonawcy, obciążając Wykonawcę powstałymi z tego tytułu kosztami oraz stratami, i w  
           takiej sytuacji Zamawiający nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i  
           rękojmi. 
   12.4.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym 
           koszty. 
   12.5.W przypadku opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad i usterek lub nienależytym 
           wykonaniu napraw gwarancyjnych Zamawiający, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu  
           dodatkowego terminu ma prawo do przeprowadzenia prac polegających na usunięciu  
           ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy  
           z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji i rękojmi. 
   12.6.Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie rękojmi, jeżeli Zamawiający  
           zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
   12.7.Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy. Gwarancją objęte są wszystkie  
           roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzglądu na to, czy zostały wykonane przez  
           Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. 
   12.8. W okresie gwarancji jakości Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane  
           roboty budowlane i zastosowane materiały, dodatkowo Wykonawca ponosi pełną  
           odpowiedzialność za wady powstałe z przyczyn w nich tkwiących. 
    
 
 
§ 13.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w    
            przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
            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 w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
                wiadomości o powyższych okolicznościach, 
            2) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z zawartą umową lub też nienależycie 
                wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
            3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na teren robót i nie rozpoczął  
                realizacji umowy lub nie realizuje jej przez okres 14 dni, w terminie 30 dni od daty  
                powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia. 
 
   13.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany: 
            1) zabezpieczyć przerwane roboty do momentu przekazania terenu robót  
                Zamawiającemu, 
            2) sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień  
                odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, 
            3) zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych i zabezpieczających, 
            4) usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza i sprzęt budowlany w terminie 10 dni od  
                dnia odstąpienia od umowy, 
            5) w przypadku nieusunięcia urządzeń, sprzętu i pozostałych materiałów naliczane będą  
                kary za składowanie w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy dzień zwłoki,  
            6) zapłaty kar umownych. 
   13.3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
           1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego  
               wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu za zapłatę faktur, określonego  
               w niniejszej umowie. 
 
   13.4.W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi  
           odpowiedzialności, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót  
           przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane wg stanu na dzień  
           odstąpienia bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy. 
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   13.5. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni oraz powinno nastąpić w formie  
          pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 
 
§ 14.1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w 
szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki 
wprowadzenia zmian; 
2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówień podstawowym, o ile stały się niezbędne i 
zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
     a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub  
         technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,  
         usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego; 
     b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie  
         kosztów dla zamawiającego; 
     c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  
       pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 
3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
     a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,  
         których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; 
     b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w  
         umowie lub umowie ramowej; 
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
     a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1; 
     b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia  
         dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia  
         warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia  
         oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 
     c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy wzglądem jego  
         podwykonawców; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 
zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 
 
14.2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru oferty, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić 
wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, jeżeli służyć 
będzie należytemu wykonaniu umowy. 
 
14.3. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy. Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na 
następujących warunkach: 
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy; 
2) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana 
o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku 
VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 
3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
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o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) 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 zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
5) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 
     a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków    
         atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu itp.  
         oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji  
         umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, wykonawca zmuszony  
         jest przerwać realizacje robót lub nie jest w stanie ich zrealizować w normalnym trybie  
         czynności. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony 
         powyższymi okolicznościami okres; 
    b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; 
    c) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia  
        23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
    d) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących  
        przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części –  
        zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów  
        jej realizacji, w przypadku konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu  
        umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie  
        były przewidziane przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac,  
        wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z dokumentacją, obowiązującymi  
        standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania  
        przedmiotu umowy. Obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą  
        zmienione (pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy,  
        nastąpi na podstawie zamiennego przedmiaru robót. Zamawiający dopuszcza możliwość  
        zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, poprzez wydłużenie  
        odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian; 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty. 
6) zmiana sposoby spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia: 
    a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy  
        zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż  
        wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych 
        rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia bądź ze  
        względu na zamiany obowiązującego prawa; 
    b) wystąpienie robót zamiennych – wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie  
         odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez przedstawiciela  
         Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości  
         wynagrodzenia umownego określonego w umowie; 
7) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany w umowie: 
     a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
         przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający  
         zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które  
         Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 
     b) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej – w uzasadnionych  
          przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja  
          zadania według dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie  
          przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy zaistniałaby, z przyczyn wynikających z  
          dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych przez wykonawcę  
          robót budowlanych; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej  
          dokumentacji oraz zmianę terminu zakończenia robót budowlanych ( w związku z  
          koniecznością opracowania i uzgodnienia rozwiązań niezbędnych do właściwej  
          realizacji robót); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu  
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          rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robót  
          budowlanych oraz zmiany dotyczące terminów: zostanie określony termin opracowania  
          zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia robót budowlanych; 
     c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; przez  
         okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze  
         nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, obejmujące w  
         szczególności wojny, epidemie, pożary, działania wojenne (bez względu na to czy wojna  
         została wypowiedziana), inwazje, działania wrogów zagranicznych, rebelie, terroryzm,  
         rewolucje, powstania, przewroty wojskowe i polityczne wojny domowe, rozruchy z  
         wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego  
         podwykonawców lub Zamawiającego, działania sił przyrody, w tym nietypowe dla danej  
         pory roku warunki pogodowe, huragany, pioruny itp. 
 
 
§ 15  Wszelkie zmiany wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
        nieważności. 
§ 16  Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy dla   
        Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 
§ 17 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 
§ 18 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch równobrzmiących egzemplarzach na prawach  
        oryginału, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
         Z a m a w i a j ą c y                 W y k o n a w ca 


