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(WZÓR UMOWY) 

UMOWA NR …………………………. /2019 

zawarta w dniu .........2019 r. w Poznaniu pomiędzy: 

Miastem Poznań - Zarządem Zieleni Miejskiej 

60-194 Poznań, ul. Strzegomska 3 

NIP 209-00-01-440 

reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Tomasza Lisieckiego                  - Dyrektora ZZM 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a  

z siedzibą w                                 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi jako „Strony”, a każda z nich z osobna „Stroną” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

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 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „…………… – część nr 

…………………..” zgodnie z przyjętą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 

a) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

b) załącznik nr 2 do specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 3 a-b, są wystarczające i stanowią podstawę 

do kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się należycie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w pkt. 3 

SIWZ i załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca uznaje, że opis 

przedmiotu zamówienia określony w pkt. 3 SIWZ i załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia jest kompletny, wystarczający i stanowi podstawę do kompletnego zrealizowania przedmiotu 

umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową oraz, że posiada 

odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz doświadczenie i odpowiedni 

potencjał wykonawczy w zakresie wykonawstwa przedmiotu umowy oraz realizacji wszelkich postanowień 

Umowy 

7. 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 
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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. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy 

wykonaniu przedmiotu Umowy.  

§ 2 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

1. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje należycie w okresie od dnia zawarcia umowy do 70 dni tj. do dnia 

……………………. 2019 r. 

2. Wykonawca ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o przedłużenie terminu, o którym mowa w § 2 ust. 

1, przy czym złożenie pisemnego wniosku nie jest tożsame z uwzględnieniem pisemnego wniosku przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu realizacji zamówienia tylko na zasadach i 

warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidłowo wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą 

ofertą, łącznie na kwotę: 

Płatne z budżetu miasta: JB: Dział 900 Rozdział 90004 § 6050/4300 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy 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 

protokołów, dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jeśli Wykonawca uzna ją za niezbędną), 

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, 

określonego w § 3 ust. 1  umowy. 

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie 

ceny za przedmiot umowy. 

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.  

5. Strony przyjmują, że wynagrodzenie Wykonawcy za prace określone umową może ulec zmianie w przypadku 

zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług. 
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§ 4 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie Przedmiotu Umowy za wykonane prace nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

2. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie: 

a) końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli stron umowy, 

b) oraz, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, 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, a w przypadku niewykonywania robót przez podwykonawców 

oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ten fakt. 

3. Wypłata należności wynikającej z wystawionej przez Wykonawcę faktury nastąpi w terminie do 21 dni od 

dnia jej wystawienia, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, pod warunkiem jej dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego w terminie do 7 dni licząc od dnia jej wystawienia. Termin zapłaty stanowi dzień 

dokonania polecenia przelewu bankowego. 

4. Ewentualne zatrzymanie przez Wykonawcę części należności podwykonawców względem Wykonawcy z 

tytułu wykonanych przez nich robót na poczet zabezpieczenia roszczeń gwarancyjnych Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie stanowi przeszkody do złożenia przez podwykonawców 

oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2c) niniejszej umowy. W takim przypadku w oświadczeniu 

podwykonawcy/ów należy wskazać każdorazowo wysokość kwoty zatrzymanej przez Wykonawcę tytułem 

zabezpieczenia jego roszczeń. 

5. Strony postanawiają, że w razie stwierdzenia wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu odbioru 

zgodnie z jego przeznaczeniem płatność za tą część robót budowlanych nastąpi po ich usunięciu, na koszt 

Wykonawcy, a jeśli wad nie da się usunąć i nie będą miały wpływu na możliwość użytkowania obiektu 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie umniejszone proporcjonalnie do uszczerbku wywołanego wadami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności oraz innych jakichkolwiek praw, lub 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej  zgody Zamawiającego. 

7. Cesja dokonana z naruszeniem ust. 8 jest nieważna. 

 
§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wskazane w ofercie dotyczące: ………….. o wartości wraz z 

podatkiem VAT …………………. korzystając z pomocy następujących podwykonawców: ………../Wykonawca 

wykona przedmiot umowy samodzielnie bez korzystania z podwykonawców. 

2. Wykonawca może wykonać własnymi siłami część przedmiotu umowy wskazanego w ofercie dla 

podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego, jedynie po uzyskaniu pisemnego 

całkowitego zrzeczenia się ewentualnego roszczenia podwykonawcy względem Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom. 
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4. Zamawiający dopuszcza realizację zadania przez podwykonawców na zasadach określonych w art. 6471 

Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Pzp                                       

(Dz. U. z 9 grudnia 2013r. poz. 1473). 

 
 

§ 6 

Warunki realizacji prac 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisów 

przeciwpożarowych, a także odpowiedzialny jest za zapewnienie swoim pracownikom właściwej odzieży 

ochronnej. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych 

czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie w wyniku realizacji 

robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, na skutek jego działań lub zaniechań. 

4. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dostępu do wody i energii 

elektrycznej. 

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpośrednie otoczenia miejsca prac i za szkody 

spowodowane przez niego w wyniku realizacji przedmiotu umowy  na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

6. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 

Zamawiającemu przy podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego 

z zakresu ochrony środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania oraz Wykazem Znaczących Aspektów 

Środowiskowych Miasta Poznania i zobowiązuje się do uwzględnienia treści tych zapisów przy realizacji 

przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 7 przy 

realizacji przedmiotu umowy. 

10. Naruszenie wymogu określonego w ust. 7 skutkować będzie: 

a) obowiązkiem przywrócenia stanu środowiska do stanu zgodnego z wymogami na koszt wykonawcy, 

b) uprawnieniem do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia. 

11. W przypadku gdy konsekwencją realizacji przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki 

określone ww. ustawą. 

12. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby 

posiadające aktualne szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami. 

 

§ 7 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza podczas prac montażowych,  

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w razie konieczności nadzoru autorskiego, 
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c) uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz końcowym, 

d) odbioru przedmiotu umowy. 

e) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonane roboty budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przystosowania miejsca prac dla bieżących prac; 

b) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami 

wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

c) zabezpieczenia miejsca prac z zachowaniem najwyższej staranności; 

d) zawiadomienia inspektora nadzoru o zamiarze wykonania prac zanikających lub ulegających zakryciu z 

dwudniowym wyprzedzeniem; 

e) przerwania prac na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem; 

f) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego, uczestniczenia w czynnościach 

odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

g) dbania o należyty porządek na terenie budowy, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

otoczenia miejsca prac, bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny, 

i) usunięcia wszelkich usterek lub pominięć w realizowanych robotach budowlanych, stwierdzonych w 

czasie odbiorów częściowych i końcowego, a następnie wezwania Zamawiającego do wykonania 

ponownego odbioru,’ 

j) wykonywania w okresie udzielonej gwarancji, bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych, minimum raz 

w roku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych, w szczególności przez swój personel oraz swoich podwykonawców 

świadczących pracę na terenie miejsca, w którym realizowany jest  przedmiot umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest aby na terenie placu budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, osoby 

wykonujące czynności dotyczące realizacji przedmiotu umowy nie paliły papierosów w (w tym 

elektronicznych) i  nie spożywały alkoholu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy świadczący pracę na terenie miejsca, w którym realizowany 

jest  przedmiot umowy będą wyposażeni w jednolite i estetyczne ubrania i obuwie robocze spełniające 

wymagania Polskich Norm oraz w środki ochron indywidualnych adekwatne do występujących zagrożeń i 

spełniające wymagania dotyczące oceny zgodności. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że jego pracownicy przed rozpoczęciem pracy, zostaną zapoznani z 

zagrożeniami dla zdrowia i życia występującymi u Zamawiającego w zakresie zagrożeń mogących mieć wpływ 

na pracowników Wykonawcy. 

§ 8 

Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór: 

a) Inspektor Nadzoru – roboty budowalne …………… 

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg prac: 

a) ……………………………………………… 

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o 

których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanych prac. 

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zmawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest 

w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego uzasadnienia i 

poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu. 

 

§ 9 

Gwarancja 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej 

gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. 

2. Na zastosowane materiały, zamontowane urządzenia i wykonane prace montażowe Wykonawca udziela 

Zamawiającemu …………. (zostanie wpisany okres gwarancji zawarty w ofercie) miesięcy gwarancji jakości, 

licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

3. 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. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad w terminach 

ustalonych z Zamawiającym z zachowaniem technologicznych wymogów, nie dłuższych jednak niż 14 dni od 

dnia ich zgłoszenia lub w innym terminie ustalonym pisemnie pod rygorem nieważności przez Strony. 

Powyższy termin nie dotyczy tzw. przypadków nagłych, wymagających natychmiastowego usunięcia wady lub 

usterki, w szczególności ze względu na konieczność zmniejszenia 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. 

5. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć usuwanie usterek i wad nie później niż w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5.  

6. O wykryciu usterek i wad przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę na piśmie wzywając go do usunięcia usterek. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym z Zamawiającym terminie, wady usunie 

Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca udziela rękojmi na poszczególne świadczenia, jak i na całość robót budowlanych. Uprawnienia z 

tytułu rękojmi wygasają po upływie …….. (zostanie wpisany okres gwarancji zawarty w ofercie) miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy oraz w przypadku narażenia Zamawiającego na szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót 

stanowiących przedmiot umowy. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne: 
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a) w przypadku zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień opóźnienia; 

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

jakości, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 PLN, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia, wyznaczonego do ich usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie gwarancji jakości; 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości  wynagrodzenia 

całkowitego określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia z § 3 ust. 1 Umowy 

f) w przypadku naruszenia ustaleń w zakresie bhp i ppoż., zawartych w § 7 umowy oraz naruszenie 

pozostałych obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia obowiązków; 

3. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie 

kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. 

4. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych kar 

umownych. 

6. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek opóźnień Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zapłaty zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego porozumienia. 

2. W przypadku stwierdzenia wad nadających się do usunięcia Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy 

odbioru robót i wyznaczenie terminu usunięcia wad. Po upływie wyżej wymienionego terminu naliczane 

będą kary umowne określone w § 10. 

3. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia 

odpowiednio wynagrodzenia. 

4. W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może od umowy odstąpić. 

5. W przypadku opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dłuższego niż 10 dni w wykonaniu 

przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności 

wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy. 

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
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zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

7. Zamawiający może odstąpić po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do jej prawidłowego wykonania i 

bezskutecznym upływie terminu w wezwaniu tym wskazanym, jeżeli: 

a) Wykonawca nie wykona umowy w określonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, 

w szczególności, jeśli parametry wykonywanego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienależycie lub w sposób nienależyty 

albo sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac 

określonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, 

c) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego,  

d) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie postawiony 

w stan likwidacji,  

e) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej 

staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez 

Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z 

Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy,  

f) nastąpi utrata zdolności do czynności prawnych,  

g) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie z §8 Umowy, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

8. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w 

przypadku, gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku 

jej zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podział lub połączenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny 

Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego 

Wykonawcy, czyniącym wątpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, 6, 7 i 8  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania, stosownie do zapisów zawartych w § 3 i 4 

niniejszej umowy. 

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

Media  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. W 

tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty 

korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przedstawionymi 

przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe jednostki organizacyjne. 

 

§ 13 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy 

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 zostanie przeprowadzony odbiór końcowy 

robót. 

2. Wykonawca składa pisemny wniosek o dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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3. Wykonawca razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót przekaże Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej (tożsamej z papierową) dokumenty określone w § 4 ust. 

3 lit. b) - d). 

4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone, a ewentualne usterki usunięte w porozumieniu z 

Wykonawcą, w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku, o których mowa w ust. 2 

wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

5. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół końcowy odbioru robót w terminie do 7 

dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru końcowego robót. 

 

§ 14 

Zmiany umowy 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: 

a) zmiany wynagrodzenia umownego: 

- zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości 

wynagrodzenia umownego; 

- w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji 

przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; 

b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: 

- w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza 

możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia: 

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których 

niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy; 

- warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu 

polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. 

gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska 

niestandardowe w klimacie polskim przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w 

których niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy; 

- zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego; 

- wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany 

okresu realizacji umowy; 

- wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których 

Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji umowy o czas konieczny na usunięcie 

awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami określonymi w SIWZ; 

- 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 projektem budowlanym, 
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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; 

d) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 

- wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; 

- modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 

- jeżeli zmiany, nie są istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 

roszczenia do Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile ustawa 

Prawo zamówień publicznych i ustawa Prawo budowlane nie stanowi inaczej. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 2 –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

..................................                                                                               .................................. 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA: 


