
Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

UMOWA NR ……… 2019      
 

zawarta w dniu …………..… r.  w  Strzegomiu  pomiędzy: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, 
reprezentowany  przez: 
.................................................................................................................................................... 
zwany dalej „Zamawiającym” 
a  
.................................................................................................................................................... 
działającym na podstawie 
.................................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez 
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści:  
 

Umowa jest konsekwencją udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp” 
 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. 

„Montaż urządzeń dla potrzeb placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz małej 
architektury wraz z zagospodarowaniem terenu” w zakresie dostawy i montażu 
nowych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej, obiektów małej 
architektury, ławek, koszy na śmieci, stojaka na rowery, tablicy z regulaminem 
określającym zasady korzystania z terenu i urządzeń, wykonanie ogrodzenia, nawierzchni 
poliuretanowej, terenu zieleni i wszelkich prac towarzyszących na terenie znajduje się 
przy ulicy Mickiewicza w Strzegomiu - działka nr 630/6, AM-5, Obr.1.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy.  

3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
45112723-9  Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
37535200-9  Wyposażenie placów zabaw 
45223800-4  Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie 
kosztów realizacji niniejszej umowy. 
 

§2 
1. W ramach umowy, Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:  

- demontażu istniejących urządzeń i obiektów małej architektury w całości 
- demontażu ogrodzenia i furtek  
- usunięcia istniejącej nawierzchni z piasku, 
- usunięcia - wykarczowania ewentualnych konarów drzew, 
- dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych, ławek, koszy na śmieci, stojaka na 

rowery i elementów małej architektury, 
- dostawy i montażu nowych urządzeń siłowni  
- wykonania nawierzchni trawiastej na terenie siłowni, 
- wykonania nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw, 



- wykonania nowego ogrodzenia placu zabaw  
- zwężenia istniejącego chodnika, 
- wykonania terenu zieleni po zwężeniu chodnika przy siłowni, 
- dostawy i montażu tablicy z regulaminem określającym zasady korzystania z terenu i 

urządzeń. 
2. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapewni we własnym zakresie, na swój 

koszt i ryzyko, materiały i urządzenia, które przed zamontowaniem uzyskają akceptację 
Zamawiającego. Zakupione materiały i urządzenia muszą posiadać właściwości i cechy 
niezbędne do realizacji zadania oraz muszą spełniać normy unijne i krajowe. Na każde 
żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie okazać w stosunku do 
wskazanych materiałów i urządzeń, dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt wykonywanego przedmiotu zamówienia, 
w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami 
technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych 
wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

4. Wykonawca jest zobowiązany opracować, uzgodnić z Zamawiającym i przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy harmonogram 
terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram powinien 
uwzględniać taki podział elementów robót, który będzie umożliwiał kompletne odebranie 
elementu po jego zakończeniu i rozliczenie fakturami częściowymi. W harmonogramie 
należy uwzględnić fakturowanie częściowe (nie częściej niż raz w miesiącu), ostatnia 
faktura nie powinna być niższa niż 10% całości wynagrodzenia. Terminy określone 
w harmonogramie będą terminami odbiorów części wykonanych robót i fakturowania, 
a nie terminami płatności.  

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy 
kosztorys, który stanowił podstawę ustalenia ceny ryczałtowej. 

 
 

TERMIN REALIZACJI 
§3 

Termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia 29.05.2020 r. 
 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
§4 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
    1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, niniejszej umowie  

oraz zgodnie ze złożoną ofertą, 
2) zastosowanie materiałów  i urządzeń wykonanych zgodnie z wymogami obowiązujących 

norm w zakresie przedmiotu zamówienia, 
3) odpowiednie zabezpieczenie prowadzonych prac, 
4) przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ, w czasie wykonywania prac zapewnienie 

należytego ładu i porządku, zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy oraz 
organizacji prac, sporządzenie planu BIOZ, 

5) bieżące usuwanie składowanych materiałów rozbiórkowych i powstałych odpadów 
wraz z ich utylizacją, 

6) zapewnienia sobie w zakresie własnym i na własny koszt pobór wody i energii 
elektrycznej, 

7) zapewnienie wysokich standardów bezpiecznego funkcjonowania urządzeń, poprzez 
uzyskanie certyfikatów zgodności z normami odpowiednio: 
- odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, 
- określającymi wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw, 
- określającymi wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja 



upadku, 
- określającymi wymogi bezpieczeństwa dla siłowni plenerowych zainstalowanych na 

stałe  
8) przekazanie Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru, certyfikatów 

(w przypadku nawierzchni dodatkowo atest higieniczny), kart materiałowych, deklaracji 
zgodności, atestów, świadectw pochodzenia certyfikatów na znak bezpieczeństwa dla 
zastosowanych materiałów, zestawów, urządzeń oraz nawierzchni, 

9) pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanym zakończeniu prac, z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,  

10) obsługa geodezyjna zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, wykonaniem mapy powykonawczej z potwierdzeniem wniesienia do 
zasobów geodezyjnych (mapa w 3 egz.). Inwentaryzacja powinna zawierać 
wyszczególnienie ilości i rodzaju wbudowanych materiałów i urządzeń,  

11) Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania 
osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu 
umowy w terminie do 7 dni od zgłoszenia do odbioru.  

 
 

PODWYKONAWCY 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie  
1) Siłami własnymi    TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 
2) Siłami podwykonawców  TAK/NIE (niepotrzebne skreślić). 
Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcy dotyczy prac 
związanych z .............................. Nazwa firmy podwykonawcy/ów................................. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) zrezygnować z podwykonawstwa, 
2) zmienić podwykonawcę. 

3. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność prawną i finansową 
za działania, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy, jak za działania własne. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy o którym mowa w ust. 3 wykonania części zamówienia 
nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub 
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcą takiego okresu 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

8. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 7 nie będzie miał zastosowania. 

 
 
 



 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§6 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 10% wynagrodzenia umownego brutto w kwocie: 
………………...…………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: 
………..……………………………………………………………………………………………… 

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, w tym kar umownych wynikających z niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy i nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad oraz będzie służyło 
pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 
i będzie zwrócone lub zatrzymane, na zasadach i w trybie z art. 151 ustawy Pzp:  
1) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane.  
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady i zwrócone w terminie nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

 
 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 
§7 

1. Za wykonane prace, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, ustala się całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy w wysokości: ………… zł 
netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości …………… zł, 
razem wynagrodzenie brutto ………………. zł (słownie: …………………………...) 
zwane w dalszej treści umowy „Wynagrodzeniem”. 

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 

konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż wykluczona jest możliwość 
roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 
elementów niezbędnych do wykonania zadania. 

4. Rozliczenie za wykonane prace będące przedmiotem umowy, nastąpi w oparciu o faktury 
częściowe oraz  fakturę końcową. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie  
30 dni od dnia otrzymania faktury VAT z załączonym protokołem odbioru robót, 
potwierdzonym przez obie strony, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez 
niego na fakturze. 

 
 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 
§8 

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
danej części i gotowość do  odbioru tych prac pisemnym zawiadomieniem. 

2.  Zamawiający wyznaczy termin przedmiotu odbioru prac w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. O wyznaczonym 
terminie odbioru prac Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

wyznaczając termin na ich usunięcie. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, 
złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten 
termin. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia: 



a) jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie nie utrudniają użytkowanie przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

b) jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar 
umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając 
termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi 
na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot 
odbioru własnym staraniem. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
(usterek) oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
prac jako wadliwych. 

6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy w zakresie danej części jest 
końcowy protokół odbioru prac podpisany przez obie strony umowy.  

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6 stanowi podstawę do wystawienia faktury za realizację 
przedmiotu umowy w zakresie danej części. 

8. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia 
będzie Pan/Pani: ................................................................................................................... 

9. Po stronie Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia 
będzie Pan/Pani: ................................................................................................................... 

10. Koszty współpracy oraz ryzyko i pełną odpowiedzialność za podjęte działania 
lub zaniechanie osób nadzorujących i współpracujących z Wykonawcą ponosi 
Wykonawca. 

11. Wykonawca nie może powierzyć wykonania powyższych czynności osobie trzeciej bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1 wymagają zgody Zamawiającego 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

13. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, 
które spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji przetargowej. 
Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu osobowego 

14. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 
zmiany którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego 
osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to 
jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są 
nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.  

15. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji 
zmiany członka personelu Wykonawcy.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 9. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 

17. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana 
faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie 
potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres 
Zamawiającego. 
 
 

                                                           
1
 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 



 
KARY UMOWNE 

§9 
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań na niżej opisanych zasadach w ust. 2 
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu 
licząc od dnia określonego w §3 umowy. 

b) za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi lub okresie gwarancji \ w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego 
\ w §7 ust. 1, której wady dotyczyły, za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od 
dnia wyznaczonego na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 dla danej części. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 50% ceny ofertowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktury wystawionej 
przez Wykonawcę, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty tej kwoty. 

6. Kary umowne stają się wymagalne w pierwszym dniu kiedy możliwe jest ich naliczenie, 
a w przypadku kar za zwłokę z każdym dniem. 

 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§10 

1. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze 
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wraz z końcowym 
protokołem odbioru prac podpisanym przez obie strony umowy. 

2. Za moment zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się 

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 

niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączeniem podwykonawców. 
 
 

GWARANCJ JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY 
§11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….........… miesięcznej gwarancji jakości na 
wykonane roboty budowlane w tym na zastosowane konstrukcje, materiały, wyroby 
budowlane i urządzenia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)  rozszerza się 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres gwarancji określonej w ust. 1.  

3. Bieg okresu gwarancji określonej w ust. 1 rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należyta starannością, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 
w Umowie. 

6. W okresie gwarancji określonej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego 



usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia 
Wykonawcy o ich powstaniu, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym 
(uzgodnionym przez strony) terminie na usunięcie wad. Powiadomienie o powstaniu 
usterki (wady) może być przekazane faxem lub mailem po wcześniejszym przesłaniu 
w formie pisemnej na adres Wykonawcy. 

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad, 
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z 
tytułu gwarancji jakości. 

9. W okresie gwarancji określonej w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonywania corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. 

10. Strony oświadczają, że wszelkie naprawy gwarancyjne będą odbywać się bez 
dodatkowych opłat (w tym również opłat za transport i dojazd). 

 
 

ZMIANA UMOWY 
§12 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp jest niedopuszczalna.  
3. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy, w następujących sytuacjach:  

1) termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu z powodu siły wyższej 
rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, 
operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane 
przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe 
i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie 
można było im zapobiec. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z tej 
przyczyny może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody, 

2) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w 
szczególności z powodu możliwości zaniechania wykonania części prac z uwagi na 
fakt, iż ich wykonanie nie jest niezbędne do realizacji tego zamówienia. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio 
pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie wykonane prace. 
Pomniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa wyżej nastąpi w oparciu o dane 
zawarte w kosztorysie, który stanowił podstawę ustalenia ceny ryczałtowej. Niezależnie 
od powyższego zamawiający ma prawo ustalić wysokość kwoty pomniejszonego 
wynagrodzenia w oparciu o opinię biegłego rzeczoznawcy, w szczególności w sytuacji, 
jeżeli pomniejszenie zakresu umowy nie będzie możliwe na podstawie wytycznych 
o których mowa wyżej, 

3) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia (zakresu 
prac) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie po wcześniejszej akceptacji 
przez Zamawiającego (zmiana wymaga sporządzenia aneksu), 

4) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania przez podwykonawców tej 
części zamówienia (zakresu prac), która nie została wskazana w ofercie do 
podzlecenia po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego (zmiana wymaga 
sporządzenia aneksu), 

5) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez 
Wykonawcę w umowie; 

6) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał 
się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że Wykonawca wykaże 
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 



podwykonawca za zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego 
postępowania. (zmiana niewymagająca sporządzania aneksu), 

7) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

8) woli Zamawiającego dokonania zmian, w szczególności, gdy zmiany mogą się 
przyczynić do obniżenia kosztów wykonania Umowy po stronie Zamawiającego, bądź 
uzyskania innych dodatkowych korzyści dla Zamawiającego w stosunku do korzyści 
wynikających z umowy przed zmianą. Wskazana powyżej zmiana umowy będzie 
niedopuszczalna, jeżeli miałaby prowadzić do zastosowania materiałów o jakości 
niższej niż wymagana na podstawie umowy  lub zmiana połączona byłaby z 
roszczeniem Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia przekraczające 10% wartości 
o której mowa w §7 ust. 1 wynikającej z oferty Wykonawcy. 

4. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą 
wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).  

5. Jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest 
także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności 
zabezpieczeń. Jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności 
zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest 
skorzystać z innych form zabezpieczenia.   

6. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, 
a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, 
w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez 
Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź 
zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, strony wprowadzą 
do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy 
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron 
oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania 
przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu 
umowy. 
 

§13 
Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz 
z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

 
 

UBEZPIECZENIE 
§14 

1. Wykonawca zobowiązany jest do  posiadania przez cały okres realizacji umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku 
z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł. Ubezpieczenie OC 
winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub 
dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, 
w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy, kopię polisy ubezpieczeniowej, 
a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia prac, 
zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia 
obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia wraz z kopią polisy 
ubezpieczeniowej lub kopią przedłużenia okresu ubezpieczenia. Wykonawca składa 
oświadczenie o braku roszczeń osób trzecich, które mogą być zaspokojone z wyżej 
wymienionej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W przypadku braku polisy Wykonawca może złożyć inny dokument potwierdzający, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym 
w ust. 1. 



3. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat 
składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w terminie 7 dni od dnia w 
którym upłynął terminu zapłaty.  

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, o której 
mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy 
z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę.  

 
  

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
§15 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od terminu 
rozpoczęcia ustalonego w §3 oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania 

protokołu odbioru, 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy, 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych prac wg 
stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych 
niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór przerwanych prac oraz 
prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 
 
 
 



§16 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca i Zamawiający 

są zobowiązani przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających na tle realizacji niniejszej umowy jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§17 
1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przepisy kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 
wykonawczymi, przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 

§18 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  
 
 
 
                   ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 

 

          …………………………………              ………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Kosztorys Wykonawcy. 
4. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy. 


