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                           załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

-  W Z Ó R  - 

 

UMOWA Nr …………/2018/RUM 

 

Zawarta w dniu ……………… 2018 r. w  Gronowie, pomiędzy: 

Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez: 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego przy kontrasygnacie głównego 

księgowego 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………….. 

reprezentowaną przez:  

……………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”.  

 

Podstawą zawarcia umowy jest art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz dokonanie wyboru oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (ZS.KG.334.4.2018.MR) prowadzonego  

w trybie analizy rynku (Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/R/2018) zgodnie z zapisami „Instrukcji udzielania 

zamówień publicznych o szacunkowej wartości powyżej 20 000 zł” stanowiące załącznik do Uchwały 

Nr 450/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku.   

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Pracownia hotelarska w internacie 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie - ETAP II. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: roboty wykończeniowe w budynku Internatu 

Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w zakresie: malowania farbami emulsyjnymi podłoży 

gipsowych wraz z gruntowaniem; wykonanie podłóg z płytek ceramicznych, wykładziny 

dywanowej, paneli podłogowych trudnościeralnych wraz z podkładami i izolacjami; montaż 

listew dylatacyjnych, łącznikowych oraz przyściennych podłogowych; montaż drzwi 

wewnętrznych płytowych wraz z ościeżami; montaż drzwi szklanych prysznicowych; zakup  

i montaż systemu wentylacji typu VAM aerco lub równoważnego wraz z wykonaniem 

przewodów wentylacyjnych, nawiewników; montaż systemów podwieszanych ustępów wraz  

z obudową z płyt KG, montaż umywalek, zlewozmywaków i zlewów wraz z armaturą  

i syfonami; montaż brodzików i kabin prysznicowych wraz odpływami liniowymi; montaż 

grzejników łazienkowych wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi; montaż 

kompletnego osprzętu gniazd wtykowych, puszek, włączników, opraw oświetleniowych, opraw 

ewakuacyjnych wraz z podłączeniem i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych  

i wentylacyjnych. 

3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w: opisie przedmiotu 

zamówienia, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, projekcie budowlanym oraz pozwoleniem na budowę.  

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia miejsca robót, wykonał 

niezbędne pomiary, zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem robót będących 

przedmiotem zamówienia oraz uzyskał niezbędne informacje konieczne do ich wyceny.  

5. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące roboty budowlane określone w § 1 umowy będą 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016, poz. 1666 z późn. zmianami). 
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§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 sierpnia 2018 r. 

2. Strony postanawiający, że termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie  

w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 13 niniejszej umowy.  

 

§ 3 

1. W zakresie wykonywania przedmiotu robót niniejszej umowy inspektorem nadzoru z ramienia 

Zamawiającego będzie: Sławomir Milewski nr. upr. bud. KUP/0023/OWOK/06. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  …………………. 

 

§ 4 

Oświadczenia wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. Zabezpieczenia terenu robót, zapewnienia warunków bezpieczeństwa.  

2. Utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

3. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go zamawiającemu nie 

później niż w dniu ostatecznego odbioru. 

4. Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa 

jakości, atesty itp., które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. 

5. Stosowania wyrobów wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi 

obowiązującymi normami, rozporządzeniami i zarządzeniami. 

6. Przedłożenia dowodów, na każde żądanie zamawiającego, dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie wyrobów budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz 

oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie. 

7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów lub wyposażenia budynku wykonawca 

zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.  

8. Odpowiedzialność cywilna powinna uwzględniać szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają zgodnie 

z ceną ofertową wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu 

cywilnego, w wysokości: …………………………….. zł netto (słownie: 

………………….złotych),  kwota podatku VAT: ……………… (8%) wartość brutto: 

……………………………… zł (słownie:………………………………. złotych ). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej 

umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1, poza 

okolicznością przedstawioną w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego.  

4. Zapłata należnego wykonawcy wynagrodzenia uzależniona jest od przedstawienia przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom.  
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5. Brak dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom stanowi podstawę do wstrzymania płatności na rzecz wykonawcy. 

Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie zamawiającego  

w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania dowodów zapłaty 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli brak dowodu był jedyną podstawą 

wstrzymania płatności. 

 

§ 6 

1. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego bezusterkowy 

dla całości przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy należność wynikającą z faktury w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania faktury, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 i 5. 

3. Należności za wykonane roboty będą regulowane z konta zamawiającego w formie przelewu na 

rachunek wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Na fakturach VAT powinny zostać umieszczone następujące dane: 

NABYWCA:       

Powiat Toruński        

ul. Towarowa 4-6, 87 – 100 Toruń     

NIP Powiatu: 956-20-86-885 

ODBIORCA 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 

Gronowo 128, 87-162 Lubicz  

 

§ 7 

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia  

( w przypadku samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę  

paragraf niniejszy od ust.2 do ust.6 ulegnie wykreśleniu ) 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty siłami własnymi /przy udziale podwykonawcy: 

1)  ..............................................................  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 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, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1. niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu wraz załącznikami; 

2. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. W związku z ustanowioną w treści art. 647
1
 § 5 kodeksu cywilnego, solidarną 

odpowiedzialnością zamawiającego wraz z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb, postępowania przy zapłacie przez 

zamawiającego wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku gdy przedmiot umowy będzie 

wykonywany przy udziale podwykonawców:  

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dla podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy jest zawsze wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

5) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

§ 8 

Gwarancja  

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  

2. Termin gwarancji wynosi ………… miesiące od dnia dokonania bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, w terminie 3 miesięcy od ich wykrycia. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia lub 

 w innym uzasadnionym technicznie terminie. 

4. Okres gwarancji zostaje automatycznie przedłużony o czas naprawy. 

5. Za zgłoszenie reklamacji uznaje się moment otrzymania przez wykonawcę zawiadomienia 

wysłanego listem poleconym na adres korespondencyjny wykonawcy lub sporządzenie 

adnotacji w protokole odbioru gwarancyjnego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze gwarancyjnym jeżeli zamawiający 

wyznaczy termin odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzień 

przypadający w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. W przypadku nieobecności 

wykonawcy zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół odbioru 

gwarancyjnego.   

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli zamawiający zgłosi reklamację wykonawcy przed upływem okresu 

gwarancji jakości lub w protokole odbioru gwarancyjnego. 
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8. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 

trzeciej na koszt wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  

w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczególności 

koszty dojazdu do miejsca położenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany 

rzeczy na wolną od wad oraz inne koszty związane z usunięciem wad czy usterek, ponosi  

w całości Wykonawca. 

§ 9 

Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą naprawienia szkody stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a. zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w tym wykonania dokumentacji 

projektowej, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień 

zwłoki, 

b. zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót lub w okresie rękojmi  

i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wartości robót zleconych 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki, 

d. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% 

wynagrodzenie należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

e. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenie należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

f. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

10% wynagrodzenie należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

g. odstąpienie od całości lub niewykonanie części umowy z przyczyn zależnych od 

wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

a. zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 300,00 złotych za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał 

być zakończony 

b. odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 5, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 

wynagrodzenia, co stanowi kwotę ……….. zł (słownie: ……………………….…. złotych). 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: .................. .  

3. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi kwotę ……………zł. 

Zamawiający zwolni w ciągu 15 dni po bezusterkowym odbiorze całości prac. 

4. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% wartości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, które stanowi kwotę …………….. zł. Zamawiający zwolni  

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

5. Poręczenie lub(i) gwarancja musi zawierać klauzulę o nie odwoływalności oraz zapewnić 

bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie 

zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości wskazanej w żądaniu. 
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§ 11 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbioru końcowego i ostatecznego przedmiotu umowy dokona komisja składająca się  

z  przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie 

odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go  

o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2. Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, zamawiający może obniżyć  wynagrodzenie  

i potrącić należność z faktury o wartość robót nie nadających się do odbioru, określoną na 

podstawie kosztorysu wykonawcy przedstawionego przed podpisaniem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, 

c) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może 

żądać wykonania przez wykonawcę na jego koszt napraw doprowadzających przedmiot 

umowy do stanu umożliwiającego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad uzasadnionych technicznie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu stwierdzonych 

wad i do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

5. Zamawiający wyznaczy termin ostateczny odbioru robót po upływie okresu gwarancji oraz 

terminu na protokolarne usunięcia stwierdzonych wad. 

6. Za protokół końcowy bezusterkowy uznaje się: 

 protokół  końcowy nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub 

 protokół  końcowy, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecyfikowanych 

wad. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a. w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

b. wykonawca nie rozpoczął realizacji robót w ustalonym terminie bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez zamawiającego złożonego na 

piśmie. 

c. wykonawca w sposób rażący nie respektuje uzasadnionych nakazów inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

d. wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie 

nastąpiła poprawa ich wykonania. 

W przypadku określonym w ust. 1 lit. b – d, odstąpienie nastąpi ze skutkiem natychmiastowym 

z winy leżącej po stronie wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminów 

wypowiedzenia: 

a. zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiającego 

(inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według 

stanu na dzień odstąpienia, 
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b. zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy, 

c. Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbiór robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Najpóźniej w terminie 10 dni wykonawca 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.  

 

§ 13 

Zmiana postanowień umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wybory wykonawcy. 

3. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

4. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 

1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla zamawiającego i w szczególności dotyczyć 

będzie: 

a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji 

projektowej, 

b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do 

materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej, 

c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których 

zakres nie został wskazany w ofercie przez wykonawcę jako przeznaczony do 

wykonania przez podwykonawców; 

d) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla zamawiającego, 

2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu  

zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym 

pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny od usunięcia 

skutków tego działania, 

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających 

wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia 

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie, 

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót, 

e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, 

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, 

g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność 

wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 

dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia), 

i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia 

niewybuchów i niewypałów, 

j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego lub innemu 

wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy, 
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 w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 2 lit. c) do j) – o czas 

niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem 

umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień 

lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań.  

3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez zamawiającego zgody na 

zawarcie przez wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 7, 

która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i 

podpisania protokołu odbioru końcowego przez zamawiającego i zapłaceniem przez 

wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia 

przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, 

4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

kierownika budowy, z przyczyn niezależnych od obu stron.   

5) Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę 

przedstawi:   

 projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją  

o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, 

 przedmiar i niezbędne rysunki. 

5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:  

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 

- uzasadnienie zmiany, 

- obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą 

przez właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1. egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający:           Wykonawca:                                                                


