
  
 

 

Załącznik  nr 3 

PORYBY/5/2019           
 

WZÓR UMOWY 
 
zawarta w …………………. w dniu ………………………..r. pomiędzy: 
 
Mirosławem Bachem 
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe 
"YUCCA"  
z siedzibą przy ul. Polnej 67,84-239 Bolszewo  
NIP: 5880006195, REGON: 002880287 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………………………………….. 
 
zwanym dalej „Wykonawcą „ 
którego reprezentuje: 
……………………… - ……………………… 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego nr PORYBY/5/2019 prowadzonego 

zgodnie z Zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach operacji pn. „Rozwój Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno Handlowego YUCCA poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu oraz 

utworzenie nowych miejsc pracy”. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego 

Rybactwo i Morze 2014-2020. 

 

§ 1 
Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont 

istniejącej nawierzchni utwardzonej o powierzchni 2400 m2 przy budynku produkcyjno-

magazynowym, w tym: 

a) 1500 m2 -  remont nawierzchni istniejących dojść i dojazdów j polega na wyrównaniu 

ich powierzchni i wykonaniu nakładką betonową z B25 o średniej grubości 12,5cm 



  
 

 

b) 900 m2 - remont nawierzchni placu manewrowego przy budynku polega na 

wyrównaniu ich powierzchni, naprawie podbudowy oraz wykonaniu nakładki 

betonowej z B25 o średniej o grubości 20-25 cm. 

2. Miejsce realizacji przedmiotu umowy znajduje się w Wieliszewie (76-230) na działkach nr 

192, 193, 194 w gminie Potęgowo (obręb 0024 Wieliszewo), województwo Pomorskie. 

3. W ramach umowy wykonawca zobligowany jest do wykonania na gotowo wszelkich 

robót budowlanych, dostaw i czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.  

4. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot umowy określają: 

a) szkic sytuacyjny na którym kolorem oznaczono teren objęty zakresem przedmiotu 

umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

b) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

Wykonawca oświadcza, że dokumentacja, o której mowa wyżej jest kompletna z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia 

rezultatu określonego w ust. 1, 2, 3 niezależnie od tego, czy wynikają wprost z 

dokumentów wymienionych w ust. 4.  

6. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy przy zachowaniu 

najwyższej staranności zapoznał się ze stanem terenu budowy i warunkami, w jakich 

wykonywane będą roboty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy i w związku 

z tym oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy w dniu podpisania umowy zakres 

robót określonych w umowie i załącznikach do niej obejmuje wszelkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 

 

§ 2 
Termin wykonania robót  

1. Termin rozpoczęcia robót zostaje ustalony ………..2019 roku i zostanie potwierdzony 

protokołem wprowadzenia na budowę sporządzonym przy udziale przedstawiciela 

Wykonawcy oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

3. Za termin zakończenia robót strony umowy przyjmują datę podpisania bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 



  
 

 

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

.......................................... PLN netto (słownie złotych netto:..................................) plus 

podatek .......% VAT, co łącznie daje kwotę  ................... PLN brutto (słownie złotych 

brutto: ..................................................................................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z  realizacją robót 

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

umowie.  

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) wprowadzenia wykonawcy na obiekt 
2) dokonania odbioru końcowego w formie protokolarnej 
3) zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur 
częściowych oraz faktury końcowej.  

2. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i innych, 

które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe 
wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową, 

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze 
strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu 
czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i 
uprawnienia pozwalające na wykonanie robót będących jej przedmiotem, 

3) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał będzie przy realizacji niniejszej 
umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami, 

4) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą 
wpłynąć negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków 
przewidzianych w niniejszej umowie, 

5) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy, 

6) zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami 
związanymi z realizacją zamówienia i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, 

3. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 



  
 

 

1) wykonywania robót objętych zamówieniem terminowo i poprzez 
odpowiednio wykwalifikowaną załogę, w szczególności angażowania odpowiedniej 
liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 
wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie, 
2) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy, chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonywanie 
określonego rodzaju robót.  
3) Umożliwienia Zamawiającemu dokonywanie kontroli zakresu i jakości 
wykonywanych robót budowlanych (w tym podlegających zakryciu) w godzinach 
pracy Zamawiającego, tj. 8:00-16:00. O terminie kontroli zamawiający informować 
będzie wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem, wskazując godzinę jej 
rozpoczęcia. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w czynnościach 
kontrolnych i odbiorowych. 
4) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, 
5) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, 
6) zorganizowania zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.,  
7) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót wyłącznie 
wyrobów  i materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi, w tym 
spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Wyrobach 
budowlanych. 
8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz 
zastosowanych materiałów i urządzeń. 
9) Wykonawca oświadcza, że sprzęt i materiały wykorzystany do realizacji 
zamówienia nie  są obciążone prawami osób trzecich.   
10) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
dostarczoną dokumentacją i wytycznymi Zamawiającego. 
11) Technologia wbudowywania wyrobów powinna być zgodna z wymogami 
producentów oraz dokumentacją i odnośnymi przepisami branżowymi. 
12) W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie na swój koszt utrzymywał 
teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na 
bieżąco materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 
13) Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę środowiska na terenie robót i w 
jego otoczeniu oraz poza jego terenem – dotyczy to w szczególności miejsca składania 
odpadów powstających w wyniku prowadzenia robót przed wywiezieniem ich przez 
Wykonawcę 
14) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć mienie Zamawiającego znajdujące 
się w pomieszczeniach i na terenie, gdzie prowadzone są roboty i odpowiada w 
całości za jego utratę, zniszczenie  lub uszkodzenie; 



  
 

 

15) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, 
uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 
działań i bezpieczeństwo na terenie robót.  
16) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na 
zgłoszone szkody. 
17) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne 
zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
18) W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę 
zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów 
lub wyrobów wskazanych w dokumentacji, zmiany te wymagają uzgodnienia z 
Zamawiającym. 

§ 5 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca co do zasady będzie wykonywać przedmiot Umowy osobiście, jednakże 

dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót przez 

wskazanego podwykonawcę. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty na rzecz swoich podwykonawców wymagalnych 

zobowiązań za wykonanie części przedmiotu Umowy, Zamawiający po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do złożenia w terminie 3 (trzech) dni wyjaśnień, uprawniony 

będzie według własnego uznania do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. W 

przypadku dokonania takiej zapłaty przez Inwestora uiszczona kwota umniejszy najbliższą 

transzę wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 6 

Rozliczenia stron 

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 
VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu końcowego 
odbioru robót i ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w protokole 
końcowym odbioru robót. 

2. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
terminie 45 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz 
z protokołami o których mowa w ust. 1. Termin ten jest zastrzeżony na rzecz 
Zamawiającego. 

3. Strony dopuszczają możliwość fakturowania częściowego za roboty budowlane. Do 



  
 

 

faktury częściowej Wykonawca winien załączyć protokół częściowego odbioru robót 
podpisany przez Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale 
podwykonawców, do faktury (faktur), o której (których) mowa powyżej, załączy 
potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od podwykonawców i zapłaty za nie 
należnego wynagrodzenia podwykonawcom wraz z oświadczeniem podwykonawcy o 
otrzymaniu przedmiotowej należności. 

5. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 7 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, o którym 

mowa w §1 (w szczególności na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane wyroby  
budowlane, a także zamontowane urządzenia). Okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 
miesięcy, początek licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot zamówienia, wykonując uprawnienia 
z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może żądać bezpłatnego usunięcia wad 
w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu może zlecić usunięcie wad przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, choćby wymagało to poniesienia 
dodatkowych nakładów finansowych przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiający ma 
prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich 
wad, jakie wystąpią w okresie trwania gwarancji. Działania powyższe Wykonawca 
podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawców, 
w tym bezpłatnego dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i innych elementów 
niezbędnych do usuwania wad i utrzymania gwarancji. 

5. W przypadku istnienia rozszerzonej gwarancji Producenta lub Dostawcy materiałów 
użytych do realizacji niniejszego zadania, Wykonawca uzyska taką gwarancję na rzecz 
Zamawiającego, a po upływie okresu gwarancji i rękojmi wskazanego w ust. 1 
dokumenty gwarancyjne zostaną przekazane niezwłocznie Zamawiającemu.  

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. W przypadku, jeżeli naprawa nie może zostać dokonana w miejscu 
wady, Wykonawcę obciążają koszty transportu z miejsca położenia rzeczy do miejsca jej 
naprawy  i z powrotem. Czas transportu nie powoduje przedłużenia terminu wykonania 
naprawy.  



  
 

 

7. Stwierdzenie usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji będzie następowało 
każdorazowo na podstawie pisemnego zgłoszenia ze strony Wykonawcy. 

8. Okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę ulega przesunięciu o czas 
usuwania wad. 

9. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych. 

 

 
§ 8 

Odbiory 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie 

przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.  
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za 
wykonanie części robót,  

2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,  
3) odbiór końcowy.  

3. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 
będą przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu 
zamówienia pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać 
będą Wykonawcę. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 
daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiągnięciu gotowości do odbioru, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru 
najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru.  

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także 
podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.  

7. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i zostanie 
potwierdzone protokółem końcowym odbioru przedmiotu umowy.  

8. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na 
którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień 
rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń i 
odbiorów. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania 
czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.  

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół.  
10. 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; 

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. 

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

 
 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 
30% ceny określonej w § 3 ust. 1; 

2) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 
określonego w §2 ust. 2 w wysokości 0,1% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na wykonanie 
przedmiotu umowy; 

3) za zwłokę usunięciu wad, usterek lub wymiany w okresie gwarancji lub rękojmi, 
w wysokości 0,1% ceny określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jak termin do usunięcia 
wad. 

2. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w 
niniejszej umowie, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty odsetek za 
opóźnienie w wysokości ustawowej. 

3. Kary umowne mogą zostać potracone przez Zamawiającego z kwoty określonej w §3 ust. 
1, po otrzymaniu faktury. 

4. W przypadku zwłoki w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki ustawowe. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.  

 

 

 



  
 

 

§ 10 
Przedstawiciele stron 

Osoby odpowiedzialne sprawowanie nadzoru nad realizacją niniejszej umowy i współpracę 
pomiędzy stronami niniejszej umowy : 

1) po stronie Zamawiającego: ………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………… 
nr telefonu: …………………………………………………………………………… 

2) po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………… 
nr telefonu: …………………………………………………………………………… 
 
 

§ 11 
Warunki odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 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. 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami 
Zamawiającego 
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1 Wykonawca nie może żądać 

wynagrodzenia za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. 

 
§ 12 

Zmiany w umowie 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 
w następujących okolicznościach: 
1) zmiany wynikające z przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;  
2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od 

Wykonawcy przyczyn;  
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z uzasadnionych, niezależnych od 

Zamawiającego przyczyn;  
4) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku 

VAT;  



  
 

 

5) zmiany umówionego zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku koniecznych lub 
uzasadnionych zmian powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, 
techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń 
równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z 
uwarunkowań technologicznych lub użytkowych.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy z Wykonawcą dokonywane będą w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 11 
Klauzula adresowa 

1. Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej 

umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o 

zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie 

oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 
niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

Integralną częścią umowy stanowią załączniki:  

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,  

2. Szkic sytuacyjny na którym kolorem oznaczono teren objęty zakresem przedmiotu 

umowy – załącznik nr 2 

3. Przedmiar robót – załącznik nr 3. 


