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U M O W A   Nr ...................................... 

 

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ......................2018 r. pomiędzy  

 

Miastem Piotrków Trybunalski 

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez : 

 

   Wiceprezydenta Miasta – ………………………………………. 

 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 

     ………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania zakup i nasadzenie 20 sztuk drzew i 177 sztuk  

krzewów, gatunków wskazanych w dokumentacji projektowej oraz ich pielęgnację w 

okresie gwarancyjnym - 3 lata od dnia odbioru końcowego w ramach zadania 

Przebudowa   i rozbudowa ul. Broniewskiego - etap I (Zieleń). 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymogi jakościowe określa  Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia, w skład której wchodzi dokumentacja projektowa oraz szczególna 

specyfikacja techniczna (zwana dalej SIWZ),  

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia  obejmuje również inne czynności w szczególności:  

1) inwentaryzację powykonawczą, ze szczegółowym wskazaniem usytuowania drzew                     

i ich opisem wraz z podaniem terminu (daty) fizycznego dokonania tych nasadzeń, 

2) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach,  

3) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, 

2) polisa OC, o której mowa w § 6. 

5. Dokumentacja powykonawcza (w tym: inwentaryzacja powykonawcza i końcowe 

rozliczenie całości wykonanych robót) zostanie przekazana Zamawiającemu, celem jej 

sprawdzenia, nie później niż w dniu zgłoszenia  przez Wykonawcę gotowości do odbioru  

końcowego. 

§ 2 

Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – w dniu przekazania terenu budowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przewidziany na  3 miesiące od dnia 

podpisania umowy, nastąpi jeżeli zostaną dokonane następujące czynności: wykonanie 

pełnego zakresu zamówienia oraz  robót towarzyszących i prac porządkowych, potwierdzone 

zgłoszeniem do odbioru końcowego oraz przekazaniem  dokumentacji powykonawczej 

zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej umowy). 
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§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, 

2) przekazania dokumentacji projektowej i specyfikacji, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

4) przystąpienia do odbioru końcowego, 

5) zapłaty należnego wynagrodzenia. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne  oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną 

ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  na zasoby którego Wykonawca powoływał się 

składając ofertę, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu                            

o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ….. 

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ten podmiot z jakichkolwiek przyczyn  

w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę 

wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu                                                   

o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia, tj. roboty zieleniarskie. 

6. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się                                

w szczególności do: 

1) przejęcia od Zamawiającego terenu robót, 

2) zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji 

projektowej i szczególnej specyfikacji technicznej, a także obowiązującymi przepisami                  

i normami, w szczególności zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z należytą starannością,                        

z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu przez osoby posiadające doświadczenie z zakresu pielęgnacji 

zieleni, 

3) zakupu i nasadzenia materiału roślinnego o parametrach jakościowych podanych                      

w SIWZ, 

4) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robót towarzyszących, 

niezbędnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, 

5) utrzymania ładu i porządku, a po zakończeniu robót usunięcia wszelkich maszyn, urządzeń 

i materiałów oraz pozostawienia całego terenu robót oraz terenów przyległych                                          

w stanie uporządkowanym, 
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6) do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 

ustawy o odpadach, w tym obowiązku zagospodarowania odpadów powstałych podczas 

realizacji niniejszego zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami na koszt własny, 

7)  zorganizowania i kierowania robotami przez wykwalifikowaną kadrę oraz ciągłe kierowanie 

i koordynowanie prac wykonywanych w sposób zgodny z umową, obowiązującymi przepisami, 

w tym przepisami bhp i p.poż.,  

8) realizacji zaleceń Zamawiającego/inspektora nadzoru inwestorskiego, 

9) zapewnienia ciągłego dostępu pieszego do bloków TBS przy ul. Broniewskiego, 

10) dokonywania w okresie gwarancyjnym regularnych oględzin stanu zdrowotnego roślin oraz 

wykonywania wszelkich niezbędnych prac pielęgnacyjnych z uwzględnieniem wymogów 

określonych w SIWZ. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał prawo wstrzymania dalszych robót                      

w przypadku rażącej niezgodności działań Wykonawcy z postanowieniami niniejszej umowy.  

 

§ 5 

Personel  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie czynności określone w SIWZ  jako wymagane do 

wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  będą wykonywane przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia 

identyfikujące, oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich identyfikację. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do 

wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie stosuje się do postanowień umowy lub poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska,                                 

w szczególności narusza zasady bhp. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  zaangażowanych do wykonywania 

czynności na terenie budowy – przed ich przystąpieniem do tych czynności. Wykonawca ma 

obowiązek dysponowania do wglądu inspektora nadzoru inwestorskiego umowami o pracę 

pracowników wskazanych  na ww. listach.  

5. Zamawiający ma prawo żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania  wymogu wskazanego w ust.1 oraz żądania  oświadczeń   i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.  

6. W każdym przypadku zażądania przez Zamawiającego umów o pracę osób zaangażowanych 

w realizację zamówienia - będą one przekazywane wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków (jeżeli został sporządzony) w formie kopii potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem. Każda kopia umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL). Imię                        

i nazwisko pracownika lub świadczeniodawcy nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu (w przypadku umów o pracę) powinny być 

możliwe do zidentyfikowania.  

 

 

 



 4

 

§ 6 

Ubezpieczenie robót 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia 

prac jak również za roszczenia cywilnoprawne osób trzecich spowodowane działalnością 

Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

2. W przypadku zniszczenia mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać jego renowacje lub naprawę na własny koszt.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa                                  

i deliktowa) przez  cały okres realizacji przedmiot zamówienia, obejmujące swoim zakresem 

co najmniej szkody poniesione przez osoby  trzecie, a także Zamawiającego oraz 

przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub 

zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych oraz innych prac objętych przedmiotem umowy, w tym także z ruchem pojazdów 

mechanicznych, na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa brutto i przedstawienia  

Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczenia OC 

wraz  dowodami opłacenia składek  (dla których minął termin płatności) przed 

podpisaniem umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających ciągłość posiadania powyższego ubezpieczenia, w tym dowodów 

uiszczenia składek na następne okresy płatności w terminie 14 dni po upływie terminu 

obowiązywania polisy OC lub  zapłaty kolejnej składki. 

 

§ 7 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego (upoważnionego do odbioru 

przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego wraz  z potwierdzaniem prac pielęgnacyjnych) 

w osobie:  ……………….. 

2. Wykonawca ustanawia przedstawiciela w osobie: ……………………. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane przez niego w ofercie  będą pełniły swoje 

obowiązki przez cały czas wykonywania przypisanego im zakresu robót. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia stałej obecności swojego przedstawiciela 

podczas wykonywania robót i innych czynności wchodzących w skład zamówienia.  

4. Zastępstwo (czasowe lub stałe) osoby wskazanej jako przedstawiciel Wykonawcy może 

nastąpić jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i musi być zgodne z treścią złożonej 

oferty  Wykonawcy lub osoba ta musi spełniać wymogi określone w SIWZ.  

5. Zamawiający może także żądać od Wykonawcy zmiany osoby wchodzącej w skład personelu 

jeśli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest 

dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez 

Zamawiającego. 

6. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 5 nie stanowią istotnej zmiany treści niniejszej 

umowy. 
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§ 8 

Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter 

ryczałtowy. 

2. Wynagrodzenie  ryczałtowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w  przetargu  

nieograniczonym  wyraża się  kwotą netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy.                   

Na dzień zawarcia umowy  stawka VAT 23 %  w związku z czym  wynagrodzenie brutto 

wynosi………………………… (słownie złotych …… ). 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany przez 

władzę ustawodawczą stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym 

zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy  pzp.  

4. Strony  zastrzegają możliwość modyfikacji wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od 

konieczności wykonania dodatkowych lub zamiennych robót, dostaw lub usług lub 

zmniejszenia zakresu zamówienia na zasadach określonych w ustawie pzp i niniejszej 

umowie. Podstawą rozliczenia będą wskaźniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy, a w przypadku niewystępowania ich w kosztorysie – wg. średnich 

czynników cenotwórczych w wydawnictwach branżowych                                  

(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) z kwartału poprzedzającego termin zawarcia 

umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

6. Płatnikiem faktur  będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10,  

97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771. 

7. Zamawiający dokona jednorazowej zapłaty całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, na wskazane przez niego konto bankowe, 

w terminie 30 dni od daty jej  otrzymania z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń 

wynikających z umowy lub przepisów prawnych.  

8. Podstawą  wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez strony 

protokół odbioru końcowego. 

§ 9 

Zabezpieczenia 

 

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

wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie ....................... 

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu   rękojmi za   wady. 

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące  zgodne z 

umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich  

odbiorze (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji ubezpieczeniowej  lub bankowej).  

4. Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po 

upływie okresu rękojmi za wady (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji  

ubezpieczeniowej  lub bankowej).  

5. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w wysokości 70%, stanowić będzie protokół odbioru 

końcowego. 
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6. Wykonawca ma obowiązek przedłużyć zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania 

umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie 

umowy nastąpi po terminie w niej przewidzianym. Przedłużenie winno nastąpić o okres 

przewidywanego opóźnienia. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające ww. przedłużenie najpóźniej na 7 dni przed upływem okresu 

zabezpieczenia pod rygorem skorzystania przez Zamawiającego z praw przysługujących mu 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§10 

Kary umowne 

 

1.  Strony przewidują zastosowania  kar   umownych w opisanych poniżej  wypadkach                        

i wysokościach. 

2. Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w  

okresie   rękojmi (gwarancji) – w  wysokości 0,25 %  wynagrodzenia brutto  za każdy dzień 

zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad, 

3) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Wykonawcę  od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w wysokości  20 %   wynagrodzenia brutto, Zamawiający zachowuje w 

tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

4) za złamanie obowiązku zatrudnienie personelu na umowę o pracę lub uniemożliwienia 

kontroli tego wymogu – za każdy taki przypadek w wysokości  5 000,00 zł, 

5) za nieuzasadnione niezachowanie obowiązku zapewnienia stałej obecności 

przedstawiciela Wykonawcy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

–    1 000,00 zł za każdy przypadek, 

6) za nieprzestrzeganie wymagań Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczących 

pielęgnacji zieleni w okresie gwarancyjnym - 500,00 zł za każdy przypadek. 

3. Należne kary umowne mogą zostać  potrącane z wynagrodzenia przysługującego  

Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie  złożonego Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych,  do wysokości  poniesionej szkody. 

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty (noty księgowej).  

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków wynikających z umowy. 

 

§ 11 

Odbiory 

 

1. Zamawiający dokona czynności odbioru przedmiotu zamówienia  na podstawie pisemnego 

zgłoszenia gotowości do odbioru złożonego przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego                       

i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji powykonawczej. 

3. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
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4.  Strony sporządza protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia, w 

szczególności Zamawiający wyznaczy terminy usunięcia wad i usterek ewentualnie 

stwierdzonych podczas odbioru. 

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

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

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                                

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w zakresie 

istniejących wad. 

6. Wykonawca obowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego                                 

o usunięciu wad. 

7. Zamawiający wyznaczy ostateczny termin odbioru robót  i przystąpi do odbioru w terminie 

7 dni licząc od otrzymania zawiadomienia o usunięciu wad. 

8. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie 

odbioru wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego,  

odpowiednio przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. 

10. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru 

ostatecznego. 

11. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub ostatecznym, rozpoczyna swój bieg termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … gwarancji na nasadzony materiał roślinny licząc 

od daty odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej gwarancji ma on prawo 

realizować uprawnienia wynikające z rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym.  

3. Okres rękojmi za wady oraz gwarancji biegną równolegle, tj. okres rękojmi jest taki sam 

jak okres gwarancji. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość zakupionego przez siebie                                         

i posadzonego materiału roślinnego.  

5. Jeżeli po rozpoczęciu sezonu wegetacyjnego posadzone rośliny będą obumarłe (wada), 

Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany materiału roślinnego na materiał                           

o takich samych parametrach w terminie  uzgodnionym  z  Zamawiającym.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

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

kosztów.   

8. W przypadku nieusunięcia wad w terminie uzgodnionym Zamawiający będzie mógł 

powierzyć wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. 
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9. W okresie realizacji usług oraz gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do 

pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z 

poniższych okoliczności o:  

1) zmianie siedziby firmy,  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  

3) zaistnieniu okoliczności wskazanych  w § 13 ust.1 pkt 2). 

10. Dokumentem gwarancji wymienionej w ust. 1 jest niniejsza umowa. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo Zamówień 

Publicznych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli 

Wykonawca: 

1) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania ternu 

budowy lub Wykonawca nie realizuje z przyczyn leżących po jego stronie przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie, 

2) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub  jej części bez zgody Zamawiającego, 

3) nastąpiły okoliczności o charakterze prawnym lub ekonomicznym, powodujące  brak 

możliwości dalszej działalności gospodarczej Wykonawcy, w szczególności jeśli w wyniku 

wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku lub jego znacznej części 

albo  zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem 

odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą 

odebrania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu. 

3. W razie odstąpienia od umowy strony dokonają odbioru wykonanych robót na zasadach 

opisanych dla odbioru końcowego.  

 

§ 14 

Zmiana Umowy 

 

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy 

pzp.  

2. Ponadto,  postanowienia niniejszej umowy, będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej 

treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 

1) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy   i mająca 

wpływ na  zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,  

2) z przyczyn będących  następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności: nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim miały one lub będą mogły mieć wpływ na 

dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, 

3) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe, wykonanie 

zamówienia, 

4) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

5) wystąpi brak możliwości wykonywania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu  niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania 

przez uprawniony organ, lub też konieczności wstrzymania prac, wynikającej bezpośrednio z 

przepisów  prawa, 
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6) wystąpią warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegające                          

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, znaleziska archeologiczne, 

niewybuchy lub niewypały, niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane sieci, 

instalacje lub inne obiekty budowlane, które skutkują lub mogą skutkować  niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

7) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności, 

3. W przypadkach wskazanych powyżej  podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie  

protokół konieczności, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez 

stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego                     

i przedstawiciela wykonawcy. Protokół konieczności powinien określać przede wszystkim, w 

zależności od okoliczności:  

a) przyczyny konieczności dokonania zmian,  

b) wykaz robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, 

c) propozycję wysokości zwiększenia (w przypadku robót dodatkowych lub zamiennych) lub 

zmniejszenia  (w przypadku robót zaniechanych) wynagrodzenia Wykonawcy,  

d) propozycję zmiany terminu realizacji umowy. 

 

§ 15 

Postanowienia końcowe 

 

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

oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać  

będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących 

działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak 

również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji 

wykonywania umowy mógł się zetknąć, w szczególności Wykonawca nie będzie bez wiedzy  

Zamawiającego udzielał, przedstawicielom mediów publicznych i  prywatnych, informacji  o 

realizacji umowy w czasie jej trwania.  

4. Umowę niniejszą sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach,                                       

z przeznaczeniem po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

Zamawiający                                                                              Wykonawca 


