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UMOWA Nr 01/URB/2021 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

 
zawarta w Słubicach w dniu ………………. 2021 roku pomiędzy Zakładem Usług Wodno – Ściekowych 
Sp. z o. o. z siedzibą w Słubicach, przy ul. Krótkiej 9, 69-100 Słubice, wpisanym do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym  
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000192465, legitymującym się numerem NIP 5980003799, reprezentowanym przez Kazimierza 
Górę - Prezesa Zarządu,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
NIP: …………………………………………. 
reprezentowanym przez: …………  
zwanym dalej Dostawcą, 
 
w rezultacie ogłoszenia przetargowego nr DTE/ZP05/2021 z dnia …… w ramach postępowania  
o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, zgodnie z §15 „Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na 
roboty budowlane pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w Słubicach metodą 
przewiertu sterowanego”, o następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem zamówienia dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika  

w Słubicach metodą przewiertu sterowanego” w zakresie sieci wodociągowej rozdzielczej w 
Słubicach, na działkach nr ewid. 425, 492/1, 494/80, 504/68, 508/18, 508/20, 511/6, 513, 523, 
524/38, 524/39 obręb ewid. 1-Słubice, jednostka ewid. Słubice-miasto, jest budowa metodą 
przewiertu sterowanego sieci wodociągowej w ul. Kopernika na odcinku od W1 do W 43, 
zgodnie z projektem budowlanym.  

2. Zakres zadania obejmuję: 
1) roboty drogowe – rozbiórka nawierzchni, czasowa organizacja ruchu, oznakowanie, 
2) roboty ziemne – wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia, komory robocze, 
3) ułożenie przewiertem sterowanym sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 160 mm o 

długości 524 mb, 
4) próby szczelności, pomiar geodezyjny, 
5) roboty ziemne odtworzeniowe 
6) roboty drogowe odtworzeniowe. 

3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót 
zawierają SWZ, dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę nr 463/2018 oraz 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.   
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§ 2 
1. Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z pozwoleniem  
na budowę, dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym: normami technicznymi  
i przepisami Prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek uwzględniania wszystkich 
elementów dokumentacji technicznej oraz wszystkich uwarunkowań istniejącej 
infrastruktury.  

2) Protokolarne przekazanie placu budowy następuję w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy. 
3) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 
4) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych  

materiałów, odpadów i śmieci. 
5) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom  nieruchomości, na których prowadzone będą prace 
budowlane oraz sąsiadujących z terenem budowy.  

6) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci 
uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych; naprawa uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego –  
w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 

7) Zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie 
przedmiotowych robót. 

8) Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości; 
ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

9) Dbałość o środowisko naturalne, w tym, aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu 
budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie 
przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.  

10) Prowadzenie na bieżąco dziennika budowy.  
11) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlanych. 
12) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu budowy, chodników, znaków w przypadku ich 

zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i 
podłużnych wykonanych w pasach drogowych. 

13) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 
14) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu 

zamówienia; Inwentaryzacje należy przedłożyć w trzech egzemplarzach 
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w  formie  edytowalnej. 

15) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 
2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD i przekazanie jej na 5 
dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

16) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

17) Od daty odbioru końcowego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia 
każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy 
i za którą ponosi odpowiedzialność w ramach okresu gwarancji jakości i rękojmi  
za wady. 

18) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających w 
szczególności z następujących ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
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środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.); 

19) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż. i dozór mienia na terenie robót. 

 

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Dostarczenie 2 egzemplarzy dokumentacji projektowej w terminie 3 dni od daty podpisania 
niniejszej umowy. 

2) Dokonanie czynności odbiorowych. 
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, zgodnie z postanowieniami 

zawartymi w § 5 niniejszej umowy. 
4) Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót: 

odbiór końcowy. 
5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego. 
6) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 
7) W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, 

Zamawiający może: 
a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i 

wyznaczyć termin nie krótszy niż 7 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy. 
b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie 

krótszy niż  7 dni na usunięcie wad. 
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego, 
w wysokości: brutto: …………………,00 zł (słownie złotych: …………………………………00/100), w 
tym podatek VAT w wysokości: 23%, co stanowi kwotę: …………………..,00zł (słownie złotych: 
dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści 00/100), wartość robót bez podatku VAT 
netto wynosi: ………………………..,00 zł (słownie złotych ……………………………..00/100.  

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 
okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4.  

3. W przypadku odstąpienia od części robót obliczenie niewykonanej części tego elementu 
nastąpi na podstawie ustalenia, przez zamawiającego i wykonawcę, procentowego 
stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu; następnie zostanie wyliczona 
wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy; w 
przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza się także 
możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu 
przygotowanego przez wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez zamawiającego.  
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4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w 
obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.  

5. Podstawą wystawienia faktury jest:  
a) protokół odbioru robót. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 5 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie 

wyłącznie fakturą ostateczną.  
2. Faktura ostateczna wystawiona będzie po wykonaniu i odebraniu przez zamawiającego 

całości inwestycji, a regulowane będą w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 
zamawiającego faktury oraz dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5.  

3.  W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie 
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 11 
umowy.  

4. Faktura za prace stanowiącą przedmiot umowy będzie płatne przelewem na konto 
wskazane przez wykonawcę na fakturze.  

 
§ 6 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:  

a) rozpoczęcie: 7 dni od daty przekazania placu budowy,  

b) zakończenie: 15.10.2021 roku 
2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.  
3. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z:  
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  
b) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  
c) wystąpienia sytuacji powodujących bezwzględną niemożliwość dotrzymania terminu 

zakończenia i odbioru przedmiotu umowy,  
d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności,  
e) wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót.  

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika 
budowy i zaakceptowane przez zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju.  

 
§ 7 

Wykonawca nie może zlecić wykonania robót, będących przedmiotem Umowy, Podwykonawcom. 

 
§ 8 

1. Kierownikiem budowy będzie: …………………………………….. posiadający uprawnienia  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych , potwierdzone decyzjami, o których mowa  
w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane  (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333) lub inne ważne uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów, nr uprawnień: ………………………………..  

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób 
przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 3 
niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:  

• śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,  

• jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy 

4. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nowe osoby 
powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia dla danej funkcji.  

5. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 
niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. 
Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.  

 

 

 § 9 
  

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy.  

2. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 
końcowego, jako załącznik do protokołu. 

3. Gwarancja obejmuje: 

a) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie 
sprzedaży, jak i powstałych w okresie gwarancji,  

b) nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek:  
▪ działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  
▪ winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez użytkownika wad i 
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii 
urządzeń i instalacji – w ciągu 12 godzin.  

5. W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie 
wywiązywaniu się z terminów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający sam usunie wadę lub 
usterkę, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  

6. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i 
Zamawiającego.  

 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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1) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,  
2)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął roboty budowlanej w terminie 30 dni bez uzasadnionych 
przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na 
piśmie,  

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 
niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 
wskazaniami Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3.  Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności oraz zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane o ile odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 
do dnia odstąpienia.  

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa 
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.  

 

§ 11 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowiły kary umowne 

naliczane z następujących tytułów:  
1) za opóźnienie w wykonaniu całości przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę 
umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on karę umowną 
w wysokości 10,0 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.  

2. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich 
potrącenia z kwoty faktury ostatecznej.  

3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną 10,0 % wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 4 ust 1 w przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.  

5. Wykonawca nie może zbyć praw ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności 
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.  
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§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny 
oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………………,00 zł słownie złotych:  

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: gwarancji ubezpieczeniowej / gotówce. 
3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 
pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

4. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 
zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy, 
potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona lub 
zwolniona nie później niż w 15 (piętnastym) dniu dni po upływie 3-letniego okresu rękojmi 
liczonego od daty odbioru końcowego.  

5.  W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub 
najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy.  

 
§ 13 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość zadania, określoną 
w § 4 ust. 1.  

2.  Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć 
zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 
dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.  

3. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy 
Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 
Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 
ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 3 niniejszej umowy 
wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej 
albo jeśli nie jest to możliwe – do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres 
wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy do umowy.  

 
§ 14 

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

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w przypadku:  

1) uzasadnionego przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:  

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie 
dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,  

b) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,  
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c) sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ 
na realizację robót,  

d) zaistnienia siły wyższej,  

e) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana 
nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub 
zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,  

3)  zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których 
wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy, m. in.: 

a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało 
uwzględnione na mapach do celów projektowych,  

b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego,  

c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania 
przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy, 
przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków,  

d) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urządzeniami 
podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy,  

e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych 
działaniem osób trzecich,  

f) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

g) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno – 
prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,  

h) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo 
budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta 
spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót 
budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,  

i) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w 
ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami 
art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy 
Prawo budowlane,  

j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT.  

 

§ 15 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie 

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego.  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.  

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.  
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§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego.  

 
  

§ 17 
Umowę  niniejszą  sporządza  się w 2 jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla każdej ze stron. 
  
 
 
 
Załączniki: 
1. Oferta przetargowa. 
2. Zawiadomienie o wyborze oferty. 
3. Formularz SWZ. 
  
 
 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 
  

       
 


