
 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY/WZÓR 

zawarta w ......................................., w dniu ..............................2017r. 

pomiędzy 

 Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku 

 Potoczek 43, 23-313 Potok Wielki, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 reprezentowanym przez: Dariusza Wolana - Dyrektora  

                                         Barbarę Dyjach – Głównego Ksiegowego 

a  

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

Adres:……………………………………………………………………………………………  

reprezentowaną przez .............................................................................................................. 

zarejestrowaną pod numerem ........... w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ................/ zarejestrowaną w 

………………………………….., 

NIP .....             ............. , REGON ....................... zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą" 

 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 

2164 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  

Budowę budynku Warsztatów Szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Potoczku - Etap I. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do: 30.11.2017r. 

§ 3 

 1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) zapewnienie materiałów, narzędzi, urządzeń i środka transportu oraz wykwalifikowanych 

pracowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

projektowo-techniczną oraz obowiązującymi przepisami, 

3) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi 

normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,  

4) bieżąca współpraca z Zamawiającymi dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami, 

5) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,  



6) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa osób 

i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. W 

przypadku, gdy w wyniku niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. 

uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 

własność, 

7) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy,  

8) sprzątanie i uporządkowanie placu budowy, bieżący wywóz oraz utylizacja odpadów, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

9) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich mogą 

doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w 

tym także związane z nienależytym wykonaniem,  

10) przekazanie Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego zawierającego ceny 

jednostkowe robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia,  

11) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy,  

2) odbiór przedmiotu umowy w terminach wynikających z niniejszej umowy,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  

4) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,  

5) zapewnienia energii elektrycznej i wody do realizacji przedmiotu zamówienia.  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiotu zamówienia bez udziału 

podwykonawców.  

(jeśli dotyczy)  

1.Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami na wykonanie części przedmiotu umowy muszą 

być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

2.Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia robót powierzonych 

podwykonawcom, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3.Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać: 

1) określenie stron umowy,  

2) zakres robót budowlanych zleconych podwykonawcy,  

3) termin wykonania i odbioru robót zgodny z terminami określonymi w umowie,  



4) wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót oraz sposób ich płatności,  

5) numer konta bankowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

6) zastrzeżenie, że w przypadku niezapłacenia lub nieterminowego płacenia przez Wykonawcę 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

którzy zawarli zaakceptowane umowy, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek zgodnie z treścią 

umowy o podwykonawstwo  

7) termin płatności za odebrane roboty od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę faktury VAT  

8)obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy i projektu jej zmian o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia 

robót  

9) wskazanie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do projektu 

umowy o podwykonawstwo  

4.Treść umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga akceptacji 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie 

zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy, oznacza to, że wyraził zgodę na jej 

zawarcie i akceptuje jej treść.  

5.Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia. Nie dostarczenie 

Zamawiającemu kopii umowy w wyznaczonym terminie pociąga za sobą skutki takie jakby nie 

została ona zawarta. 

 6.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:  

1) zestawienia należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych 

przez nich faktur,  

2) dowody zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur 

podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia polecenia przelewu.  

3) oświadczenia Podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury przez 

Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do 

podwykonawców, wynikającymi z umowy podwykonawstwa,  

4) protokół wykonanych robót podpisany bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Podwykonawcę 

w przypadku robót budowlanych.  

7.Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzający wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.  

8.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

Podwykonawców jak za własne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców 



gwarancji, udziela Wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez Podwykonawców. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację robót powierzonych 

poszczególnym Podwykonawcom.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 

wykonane przez Podwykonawcę w przypadku:  

1)zawarcia umowy z Podwykonawcą lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiającego,  

2)zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,  

3)nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub innego naruszenia art. 6471 Kodeksu cywilnego.  

10. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, odpowiednio Wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy za odebrane roboty, z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie  

11. W przypadku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy z udziałem 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek załączenia do 

faktury VAT dla zamawiającego:  

1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur  

2) oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających, że na dzień 

wystawienia faktury VAT dla zamawiającego, otrzymali od Wykonawcy całość wynagrodzenia 

należnego z tytułu zawartych z Wykonawcą umów i nie zgłaszają roszczeń finansowych do 

Wykonawcy oraz Zamawiającego za roboty wskazane w protokole odbioru  

3) protokołu wykonanych robót podpisanego bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i 

podwykonawcę  

§ 5 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia 

obejmującego wykonanie robót budowlanych zobowiązują się do zatrudnienia pracowników 

na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny 

z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.1666). 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tzw. pracowników fizycznych.  

2. Wykonawca oraz jego Podwykonawcy zobowiązują się przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie, iż pracownicy o których mowa w ust. 1 wykonujący przedmiot niniejszego 

zamówienia są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku przedsiębiorców 

będących osobami fizycznymi dopuszcza się, aby osobiście wykonywali czynności związane z 

przedmiotem niniejszego zamówienia.  

3. W celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności wymienione w ust. 1 są osobami 

zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, Zamawiający lub upoważniony przez niego 

pracownik w każdym momencie w czasie trwania realizacji zamówienia może zażądać od 



osoby pracującej na stanowisku pracownika realizującego przedmiot umowy oświadczenia, iż 

jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r. -Kodeks pracy(Dz. U. z 2016 r. poz.1666). 

§ 6 

1.Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: 

1)wartość bez kwoty podatku VAT: ................................................... złotych  

(słownie: .......................................................................................................),  

2)podatek VAT według stawki...... %, tj.: ........................................... złotych  

(słownie: .......................................................................................................),  

3)wartość z kwotą podatku VAT - cena umowy:.................................................... złotych 

(słownie.........................................................................................................),.  

2.Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 pkt 3 będzie wypłacone po wykonaniu i 

odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.  

3.Całkowita cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem 

umowy.  

4.Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną 

na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 5.Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT oświadczeń 

podwykonawców wraz z dowodami wpłaty, ze Wykonawca dokonał zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia za wszelkie prace wykonane przez podwykonawcę w ramach umowy na dzień 

wystawienia faktury VAT dla Zamawiającego.  

6.W przypadku braku zapłaty na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia lub 

jego części Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia w całości lub 

części na rzecz Wykonawcy do dnia zapłaty przez Wykonawcę całości wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, a Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku odsetki za opóźnienie w 

płatności wynagrodzenia.  

7.W przypadku zaistnienia przesłanek do dokonania bezpośredniej płatności wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę lub 

podwykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia i wyznaczy 

termin 7 dni od dnia doręczenia informacji na zgłoszenie pisemnych uwag.  

8.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego wykonawcy.  

9.Jako zapłatę faktury rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10.Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze VAT w terminie 30 dni.  

§ 7 



1.Wykonawca udziela Zamawiającemu .............. miesięcy gwarancji i rękojmi. Bieg terminu 

gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. A w przypadku 

stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunięcia i przekazania przedmiotu umowy 

Zamawiającemu jako należycie wykonanego.  

2.Wykonawca gwarantuje, iż dostarczony przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, wolny 

od wad technicznych. Gwarancja obejmuje wady urządzenia wynikające z zastosowania 

niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta oraz 

nieprawidłowego lub niewłaściwego działania urządzenia. W okresie gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym w 

uzgodnionym przez strony terminie.  

3.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na 

skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego korzystać.  

4.Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości część 

rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nie na nowo od 

chwili przekazania ich Zamawiającemu.  

5.Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z 

tytułu gwarancji, jednakże w przypadku wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z 

tytułu gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez 

Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu 

czasu na ich wykonanie.  

§ 8 

1.Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:  

a. opóźnienia w dostarczaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 2 ust. 

1;  

b. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości 

lub rękojmi za wady w wysokości 1 %wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 

%wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,  

d. w przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego rozbieżności w zakresie 

wyposażenia lub parametrów technicznych przedmiotu umowy z zadeklarowanymi w ofercie 

Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1 za każdą ujawnioną rozbieżność.  

2.W przypadku każdorazowej odmowy lub braku przedstawienia oświadczenia, o którym 

mowa w §5 ust. 2 wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 PLN.  

3.Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę 

uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 

14 dni od daty jej wystawienia.  



4.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnych Zamawiającemu kar umownych z 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  

5.W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

6.Strony postanawiają, iż odstąpienie od umowy nie pozbawia prawa domagania się zapłaty kar 

umownych. 

 2.Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną (jeśli dotyczy)  

a)w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego 

Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 38  

b) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki 

ponad termin, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy,  

c)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1%wynagrodzenia umownego brutto 

przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki ponad termin, o którym mowa w § 5 

ust. 4 niniejszej umowy,  

d)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy.  

e)za nie dostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub 

oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia -w wysokości 0,5 %wynagrodzenia umownego brutto przysługującego 

Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki.  

§ 9 

1.Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  

1)po stronie Zamawiającego:......................................................................tel…………………. 

2)po stronie Wykonawcy:...........................................................................tel…………………..  

2.Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 umowy są upoważnione do podpisania “Protokołu 

odbioru robót”.  

3.Wykonawca ustanawia Pana/Panią ..............................................................tel…………… 

jako Kierownika robót, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w 

granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane.  

4.Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika na inną osobę o 

kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po 



poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego 

pisemnej akceptacji.  

5.Zmiana osób, o których mowa w pkt 4., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.  

6.Kierownik ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i pełni jednocześnie funkcję koordynatora 

Umowy powołanego przez Wykonawcę i koordynatora sprawującego nadzór nad 

przestrzeganiem przez wszystkich pracowników zasad bezpieczeństwa o ochrony zdrowia.  

§ 10 

1.Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 10 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru.  

2.Protokół Odbioru, będzie wystawiony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego) po stwierdzeniu, że 

przedmiot umowy odpowiada wymogom umowy, jest sprawne i wolne od wad. W przypadku 

odmowy podpisania Protokołu Odbioru, Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie 

zastrzeżenia lub wskaże wady wyznaczając termin na ich usunięcie lub wprowadzenie 

wymaganych zmian lub uzupełnień.  

3.Po usunięciu wad lub dokonaniu niezbędnych zmian i uzupełnień wykonanie robót 

budowlanych podlega ponownej weryfikacji zgodnie z procedurą określoną w ust. 3. 

§ 11 

1.Wszelkie zmiany do umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody 

obu stron.  

2.Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu.  

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy w zakresie:  

1) zmiany terminu płatności z powodu braku środków finansowych w związku z ich blokadą 

przez Organ Prowadzący bądź zmianą ustawy budżetowej bądź też zmianą planu finansowego 

Zamawiającego,  

2) nieistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy,  

3) zmiany nazwy, adresu, statusu firmy,  

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:  

a) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu 

prawidłowego wykonania umowy,  

b) gdy wystąpią okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe 

wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego,  



c) gdy wystąpią okoliczności wynikające z działania siły wyższej związane z działaniami sił 

przyrody, uniemożliwiające prawidłowe technologicznie wykonanie prac stanowiących 

przedmiotu umowy,  

d) gdy wystąpi konieczność przeprowadzenia zamówień dodatkowych lub zamiennych 

wpływających na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w 

następstwie okoliczności, których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł 

przewidzieć,  

e) w przypadku opóźnienia w rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia,  

f) zmiany stawki VAT zgodnie ze zmianami do ustawy o podatku od towarów i usług.  

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach określonych w art.144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy i nie stanowią jednocześnie 

zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez 

Wykonawcę.  

§ 12 

1.Załącznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy.  

2.Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

          ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA 


