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Z a ł ą c z n i k  n r  2  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o  

UMOWA NR IZP.272.1.122.2020 
 
zawarta dnia ……………………września 2020 roku w Gródku nad Dunajcem pomiędzy: 
Gminą Gródek nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem, w imieniu którego działa: 
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz 
zwaną dalej Zamawiającym, 
przy kontrasygnacie Skarbnika – Bożeny Szczygieł, 
a 
……………………………………….. prowadzącym firmę: 
……………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą  
o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

Budowa obiektów małej architektury - dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych (siłownie 
zewnętrzne) w ramach projektu „Rozwój i promocja potencjału turystycznego w Gminie Gródek nad 
Dunajcem i Obec Lendak” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, złożoną 
ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 
poleceniami Zamawiającego/ Zamawiającego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w 
terminie w niej określonym, oraz do usunięcia wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej 
odpowiedzialności za wady, oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. 

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy. 
 

§ 2 
1. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w poniższych terminach:  

1.1. Termin rozpoczęcia – przekazania/przejęcia placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.  
1.2. Termin zakończenia robót: do 30 dni od daty podpisania umowy. 

2. Za termin zakończenia robót uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z przeprowadzeniem 
niezbędnym odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń oraz zgłoszenie gotowości odbiorowej.  

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru robót, który 
stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

4. W przypadku wystąpienia szczególnie sprzyjających dla Wykonawcy warunków realizacji przedmiotu 
zamówienia, termin zakończenia wykonywania umowy może ulec skróceniu na wniosek Wykonawcy. 

5. Na wykonawcy ciąży obowiązek powiadomienia o każdym zagrożeniu terminowego wykonania umowy 
pojawiającego się w toku realizacji umowy. 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robót w osobie: ………………………………………………………………... 
7. Kierownik budowy oraz kierownicy robót działać będą w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 
8. Zamawiający jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego oraz zgodnego z umową i 

dokumentacją projektową wykonania przedmiotu umowy, do wydania Wykonawcy polecenia dokonania 
takich zmian jakości i ilości lub ich odpowiednich części, które uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązuje 
się je wykonać. 

9. Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 
informować Zamawiającego, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i 
odbioru. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

10. Jeżeli, pomimo dochowania wymogów opisanych w pkt 9 Zamawiający poweźmie podejrzenia co do jakości 
wykonanych robót, to poleci Wykonawcy odkryć roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jeżeli 
zastrzeżenie Zamawiającego okażą się zasadne to na Wykonawcy ciążą obowiązki analogiczne jak w 
przypadku zakrycia robót, o którym mowa w pkt 9 oraz zobowiązany będzie do wykonania tych robót 
ponownie - zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacją na swój koszt. 

11. Do kontaktów roboczych, w okresie trwania umowy, strony upoważniają: 
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11.1. ze strony Wykonawcy: …………………………………………………. 
11.2. ze strony Zamawiającego: …………………………………………….. 

 
§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy : 
1.1. przekazanie dokumentacji projektowej budowy oraz placu budowy w terminie 7 dni od podpisania 

umowy, 
1.2. dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie 
1.3. terminowa zapłata za wykonanie przedmiotu umowy 

2. Zamawiający uprawniony jest do: 
2.1. kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości i użycia 

właściwych materiałów, 
2.2. zgłaszania zastrzeżeń i żądania od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy osoby lub osób, które jego 

zdaniem nie posiadają wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub których 
obecność z innych względów jest uznana przez niego za niepożądaną. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
3.1. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami i normami, 
3.2. przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu zamówienia,  
3.3. przywrócenie do stanu pierwotnego miejsc wewnątrz i na zewnątrz placu budowy zajętych czasowo, w 

związku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawa ewentualnych szkód na nieruchomościach 
sąsiadujących. W razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający, na podstawie komisyjnie 
sporządzonego protokołu i wyceny, obciąży Wykonawcę kosztami za niewykonanie wymienionych 
powyżej robót, 

3.4. utrzymywanie w czystości miejsca wykonywania robót i zaplecza, dróg dojazdowych oraz dróg 
publicznych przylegających do miejsca realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność w tym zakresie przed policją i innymi służbami publicznymi. W razie niewykonania 
tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający zleci uporządkowanie terenu i zaplecza innej firmie, 
a kosztami obciąży Wykonawcę, 

3.5. zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów już wykonanych 
celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. Jeżeli wystąpią takie szkody, to do usunięcia ich skutków na 
własny koszt zobowiązany jest Wykonawca, 

3.6. dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska w miejscu realizacji robót i 
na terenie przyległym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadów, w 
stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.7. prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż. a w tym: aktualne badania lekarskie pracowników 
oraz odpowiednie szkolenia, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, zapewnienie używania 
przez pracowników odzieży ochronnej i roboczej itp., 

3.8. odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w miejscu realizacji robót i na terenie 
przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego, 

3.9. ochrona i odpowiedzialność za materiały i urządzenia stanowiące jego własność, użyte na potrzeby 
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy do dnia 
odbioru końcowego, 

3.10. uporządkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza w terminie 7 dni od protokolarnego odbioru 
robót. 

4. Porozumiewanie  się  stron  w  sprawach  związanych  z  wykonywaniem  robót  oraz  dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie co do zasady w drodze  korespondencji  pisemnej  doręczanej  
adresatom  za  pokwitowaniem,  przy  czym  dopuszcza  się porozumiewanie w drodze e-mail i faksowej.   
 

 

§ 4 
1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w  § 1 ustalają wynagrodzenie w 

wysokości:  
Brutto:   ………………………  słownie: ………………………………… 
(cena zawiera obowiązujący podatek VAT)  
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2. Wynagrodzenie wykonawcy jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres trwania umowy i obejmuje 
wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia. W tym przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w oparciu o ceny zaproponowane przez Wykonawcę w arkuszu 
cenowym.  

 

§ 5 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa, wystawiona przez wykonawcę po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy i odbiorze końcowym prac.  
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru prac podpisany przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 
3. Strony postanawiają, iż Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni roboczych od daty wpływu Faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 
4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Należności za wykonane prace płatne będą przez Zamawiającego przelewem za pośrednictwem metody  
6. podzielonej płatności (split payment) na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………….     
7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 6 należy do Wykonawcy i jest 

rachunkiem znajdującym się  elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 roku 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług oraz 
został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.    

8. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:   
8.1. Nabywca tj.:  Gmina Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad 

Dunajcem, NIP: 734-34-82-812;    
8.2. Odbiorca: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad 

Dunajcem   
  

§ 6 
1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiór robót  końcowy 
1.2. odbiory w okresie i po okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości  

2. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru końcowego: 
2.1. Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu 

zamówienia po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający jak i odbierający dołożą należytej 
staranności przy odbiorze przedmiotu umowy, 

2.2. Oddający jak i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy, 
2.3. W czynnościach odbioru uczestniczy obowiązkowo kierownik robót oraz Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego, 
2.4. Przed zgłoszeniem końcowego  odbioru  Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym między innymi:  
a.  protokoły odbiorów częściowych, robót ulegających zakryciu, protokoły przeprowadzonych badań, 

prób i sprawdzeń,  
b.  dokumentację dotyczącą zastosowanych materiałów z pisemną akceptację Zamawiającego 

dopuszczającą ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodności, atesty i aprobaty itd.  
c.  Karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia.  

2.5. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.  
2.6. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
2.7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: 

a.  nadające się do usunięcia - Zamawiający odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając 
jednocześnie termin na ich usunięcie, 

b.  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający: 
− jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i jakościowej,  

− jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi od 
umowy Zlecając usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy; odstąpienie od 
umowy w  
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c.  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego (Zamawiającego) o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

2.8. Jeżeli odbiór został dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania 
wynikającego z umowy od daty gotowości do odbioru, 

2.9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawiera ustalenia poczynione w toku odbioru, protokół 
przeglądu technicznego oraz protokół z usunięcia wad i usterek jeśli takie występują, 

2.10. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza/przekazuje Wykonawcy w dniu 
zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru końcowego robót. Protokół ten stanowi 
podstawę wystawienia faktury końcowej za wykonany przedmiot, 

2.11. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru w trybie ppkt 2.5. nie rozpocznie 
czynności odbioru w terminie przewidzianym w ppkt 2.6. Wykonawca ustala protokolarnie stan 
przedmiotu przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi 
podstawę do sporządzenia faktury końcowej i żądania zapłaty. 

2.12. W przypadku o którym mowa w ppkt 2.11. Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem 
zobowiązania wynikającego z umowy, od daty gotowości do odbioru, 

3. Odbiór w trakcie jak i po okresie rękojmi i gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego oraz Wykonawcy 
w formie protokolarnej i będzie miał na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny 
odbiór robót w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy 
termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji. 

4. Odbiór ostateczny będzie dokonany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie 
protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 
 

§ 7 
1. Strony postanawiają iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia 

zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rękojmi za wady fizyczne wynosi 36 m-cy. 
2. Wykonawca udzieli zamawiającemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane oraz 

zamontowane urządzenia na okres 36 m-cy (dla urządzeń gwarancja producenta).  
3. W przypadku, gdy wybudowanego obiektu będzie korzystał inny podmiot (zwany dalej Użytkownikiem) niż 

Zamawiający, Zamawiający upoważnia ten podmiot do zgłaszania ewentualnych wad. 
4. Wykonawca oświadcza że zarówno wykonane roboty, jak i użyte materiały będą posiadać dopuszczenia do 

obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalać będą na prawidłowe użytkowanie obiektów.  
5. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy 

tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, 
faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminach określonych w pkt 7 i pkt 
8.  

7. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiające dalszą prawidłową eksploatację obiektu lub powodującą 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 
dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w pkt 5.  

8. Pozostałe wady nie skutkujące zagrożeniem określonym w pkt 7 i nie wykluczające eksploatacji obiektu, 
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

9. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy termin na 
usunięcie wad niż określony w pkt 7 i 8.   

10. Niezależnie od terminów określonych w pkt 7-9 na usunięcie wad i usterek, Wykonawca niezwłocznie 
(najpóźniej następnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy  i oznakuje miejsca powstałych 
wad i usterek stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot 
trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą 
umową między Zamawiającym, a Wykonawcą.  

12. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystąpiły wady i usterki stwarzających 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia  w terminie określonych w pkt 10, Zamawiający będzie miał 
prawo wykonać niezbędne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury 
obciążającej Wykonawcę robót.  
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13. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy 
się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

14. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych 
wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 

15. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i 
Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i/lub rękojmi także po okresie określonym w pkt 1 i 
2, jeżeli zgłosił wadę lub usterkę przed upływem tego okresu. 

17. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy 

a. Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty przekazania 
placu budowy – w terminie 7 dni od daty upływu 14 – dniowego terminu zwłoki w przystąpieniu do 
robót budowlanych.  

b. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o upływie 7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  

c. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentację projektową lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego danej okoliczności.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 1 

miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
b. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - 

w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót 
lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 
obowiązki: 

a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

c. w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b. powyżej, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w 
toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest 
do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od 
daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć 
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. za zwłokę w oddaniu określonego  w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot   odbioru za każdy dzień zwłoki. 
b. tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10,0% od całości 

wynagrodzenia umownego. 
2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonych za każdy dzień zwłoki staje się wymagalne: 

a. za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu 
b. za każdy rozpoczęty następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni 
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3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody. 

4. Przez podpisanie niniejszej umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia określonego § 4. 

§ 10 
1. Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmian  umowy,  które mogą dotyczyć w szczególności następujących 

przypadków:  
1.1. zmiana, w tym wydłużenie terminu wykonania zamówienia w związku z:  

a. wystąpieniem  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  w  szczególności 
zaistnieniem  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych (opady deszczu), kolizji  z  
niezinwentaryzowanymi instalacjami i innymi elementami   niepozwalających  na  wykonanie  
zamówienia zgodnie  z  warunkami  wykonania  określonymi  w dokumentacji technicznej,  

b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 
konieczność  ta  wynika  z  okoliczności,  których  Zamawiający i Wykonawca  nie  mogli  przewidzieć  
w momencie zawarcia umowy,    

c. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
zamówienia  podstawowego  lub  innych  zamówień  powiązanych,  których  udzielenie  i  wykonanie 
stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ  na termin realizacji niniejszego zamówienia,  

d. ujawnieniem  niezinwentaryzowanych  sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i 
koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,   

e. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub 
wstrzymaniem wykonywania robót  przez uprawnione organy,   

f. działaniem  siły  wyższej  (np.  klęski  żywiołowe,  strajki  generalne  lub  lokalne)  mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

g. zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 
indywidualnych, w tym niemożliwej  do  przewidzenia  w  momencie  zawarcia  niniejszej  umowy  
konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  

h. wystąpieniem  niezależnych  od  Wykonawcy  przyczyn  technologicznych  wpływającymi  na 
realizację przedmiotu zamówienia i przyjęte rozwiązania technologiczne,   

i. wystąpieniem  okoliczności,  których  strony  umowy  nie  były  w  stanie  przewidzieć  pomimo 
zachowania należytej staranności,  

j. zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin 
realizacji zamówienia,  

–  pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; termin realizacji zamówienia może ulec 
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy  (w  tym  
o  okres  niezbędny  do  przywrócenia  warunków  umożliwiających  właściwą  i  zgodną  ze sztuką 
techniczną realizację prac);  

1.2. zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych i/lub urządzeń z możliwością 
obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robót lub obniżenia parametrów technicznych 
urządzeń; powyższe zmiany muszą wynikać z warunków terenowych wynikłych w trakcie prowadzenia 
robót i/lub z błędów lub rozbieżności w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiającego 

1.3. rezygnacji z części robót jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego 
wykonania przedmiotu zamówienia z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość 
niewykonanych robót w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy. 

1.4. zmiany  postanowień  umowy  korzystne  z  punktu  widzenia  realizowanego  zamówienia,  jego 
społeczno-gospodarczego  przeznaczenia,  czy  interesu  społecznego  lub  interesu  Zamawiającego jako  
dysponenta  środków  publicznych,  a  polegające  m.in.  na  możliwości  ograniczenia  zakresu 
przedmiotowego  umowy  na  skutek  okoliczności  niemożliwych  wcześniej  do  przewidzenia, obniżenia 
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji 
zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów  
zewnętrznych i umów z instytucjami współfinansującymi realizację przedmiotu umowy czy zaistnieniem 
innej okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji;  

1.5. inne  zmiany  postanowień  umowy  związane  z  zaistnieniem  okoliczności,  których  nie  można  było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

2. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 11 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy.  
3. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a. Oferta Wykonawcy 
b. Dokumentacja projektowa 
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