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 Załącznik nr 6 do IDW 

 

 

UMOWA  

 

Zawarta w dniu _________________ w _________________ pomiędzy: 

 

Spółką działającą pod firmą Zakład Wodociągów i Kanalizacji TRZEBIATÓW Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z siedzibą w Chełmie Gryfickim, adres: Trzebiatów, Chełm Gryficki 7, 72-320 Trzebiatów, wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000297679, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 

XIII Wydział Gospodarczy, NIP 8571874050, REGON 320451195, wysokość kapitału zakładowego: 42 139 

500,00 PLN, reprezentowaną przez Renatę Bielaszewską - Mamzer – Prezesa Zarządu zwaną w dalszej części 

umowy Inwestorem, 

 

a 

 

________________________________, z siedzibą w _____________ (adres: _______________________), 

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________, __________ 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _____________/wpisanym do CEiDG za nr _________________, 

posiadającą numer NIP _______________ oraz numer REGON _________________ , reprezentowaną przez 

___________________, zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą 

 

o następującej treści  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Remont centralnej przepompowni 

ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie”. 

2. Przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, zostanie wykonany 

zgodnie z warunkami i wymaganiami określonymi w umowie oraz: 

a. Instrukcji dla Wykonawców (dalej IDW) wraz z załącznikami; 

b. ogłoszeniem o postępowaniu; 

c. ofertą wykonawcy; 

d. obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami [w tym odpowiednimi Polskimi 

Normami i normami zharmonizowanymi], zasadami wiedzy technicznej 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość przepływu ścieków w czasie trwania prac 

objętych niniejszą umową. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy i potwierdza możliwość wykonania 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, za wynagrodzeniem i w terminie określonym 

niniejszą umową. 

5.  Kolejność dokumentów określona w pkt 2 nie ma znaczenia dla interpretacji ich stosowania. 

 

§ 2 

Obowiązki Inwestora 

Inwestor zobowiązuje się do: 

a. przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 2 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy; 

b. terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 7 umowy; 

c. przystąpienia do dokonania odbioru końcowego robót na zasadach określonych w § 6 umowy. 
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d. zapewnienia dostawy wszelkich mediów [w tym m. in woda, prąd, gaz] niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1.  Do obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy należą w szczególności: 

a. wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 

b. wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia; 

c. zapewnienie maszyn i urządzeń, a także materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy w sposób przewidziany niniejszą umową; 

d. prawidłowe zabezpieczenie  i utrzymywanie w należytym stanie terenu od momentu jego przejęcia od 

Inwestora do momentu wykonania przedmiotu umowy i podpisania końcowego protokołu odbioru; 

e. przestrzeganie przez czas wykonywania prac obowiązujących przepisów, w tym BHP  

i przeciwpożarowych; 

f. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i przekazania go w terminie ustalonym dla końcowego 

odbioru robót; 

g. przedstawienie Inwestorowi do odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie  

z warunkami określonymi w niniejszej umowie; 

h. usuwanie nieczystości powstałych w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz 

utrzymywanie ładu i porządku na terenie przepompowni. 

2.  Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania przez cały okres realizacji robót objętych 

niniejszą umową ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej [OC] z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 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 objętych 

przedmiotem umowy na kwotę 300 000,00 złotych [słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100]. W tym celu 

Wykonawca jest zobowiązany odnawiać ważność polisy OC w terminie nie później niż na 14 dni przed upływem 

terminu jej wygaśnięcia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dowód istnienia 

[przedłużenia] polisy na każde jego żądanie, wraz z dowodem opłacenia składek. W razie nieprzedstawienia 

dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia lub opłacenia składek, zamawiający uprawniony jest do zawarcia 

takiego ubezpieczenia/zapłacenia składek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy własnymi siłami bądź przy udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi 

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności zakres robót powierzony 

Podwykonawcom, kwotę ich wynagrodzenia, termin wykonania robót, termin zapłaty wynagrodzenia dla 

Podwykonawców.   

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Inwestorowi 

projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

5. Wykonawca przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgłoszenie  

w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy, uważa się za akceptację umowy przez Inwestora. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań Podwykonawców na terenie budowy. 
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7. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty Wykonawca na 

protokole odbioru końcowego opisze zakres oraz wartość robót wykonywanych przez Podwykonawców. 

8. Zawarcie przez Podwykonawcę, z którym Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo, umów z 

dalszym podwykonawcą wymaga dopełnienia obowiązków opisanych w niniejszej umowie dla zawarcia 

umowy o podwykonawstwo. 

9. Strony uzależniają fakt wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy pod rygorem złożenia przez 

zgłoszonych Podwykonawców pisemnego oświadczenia o braku zaległości w płatnościach za 

podwykonawstwo, pod rygorem odstąpienia przez Inwestora od umowy bądź dokonania bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom. 

10. Inwestor dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Inwestorowi 

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. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo. 

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie 

pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w terminie 7 dni. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 9, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania terminowej zapłaty Podwykonawcom, z którymi 

zawarł umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezpośredniej zapłaty dalszym 

podwykonawcom – do dokonywania terminowej zapłaty dalszym podwykonawcom. 

16. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inwestora udzielić mu wszelkich informacji dotyczących 

Podwykonawców. 

17. Wykonawca ponosi wobec Inwestora pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców 

18. Niezależnie od postanowień wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia 

Podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien w formie pisemnej [dopuszcza się zgłoszenie w 

formie wiadomości e-mail] zgłosić Inwestorowi z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Inwestora, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś 

sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 

wykonanie umowy. 

 

§ 5 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1.  Wykonawca rozpocznie prace przewidziane niniejszą umową w terminie 2 dni od dnia protokolarnego 

przekazania terenu budowy. Termin realizacji przedmiotu umowy do 30 listopada 2022 r. 
 

§ 6 
Odbiór 

1.  Inwestor przystąpi do odbioru końcowego, który nastąpi w terminie 2 dni od dnia doręczenia 

Inwestorowi zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowości do jego 

odbioru.  
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2. Ostateczne rozliczenie nastąpi po protokolarnym odbiorze przez Inwestora całości zadania 

wykonanego przez Wykonawcę. Podpisany przez Inwestora protokół odbioru jest podstawą do wystawienia 

przez wykonawcę faktury końcowej. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Inwestor może odmówić odbioru do 

czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nadają się do usunięcia to 

Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Inwestor 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

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

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad oraz żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1.  Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

_________________ [słownie: _________________ ] złotych plus należny podatek VAT, według 

obowiązującej stawki, co daje łączną kwotę w wysokości _________________ [słownie: 

_________________] złotych.  

2.  Wynagrodzenie określone w pkt. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie roboty przewidziane 

niniejszą umową wraz z kosztami związanymi z użyciem własnych materiałów, maszyn i urządzeń 

Wykonawcy.  

3.  Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

4.  Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowej faktury 

VAT. Płatność wynagrodzenia będzie następować przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze VAT. 

 

§ 8 

Kary umowne 

1.  Inwestor może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej: 

a.               za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przed terminem jej wykonania przez Wykonawcę lub 

przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 7 ust. 1 

Umowy, 

b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień, licząc od umownego terminu jego 

wykonania,  

c. za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień, licząc od obustronnie ustalonego terminu ich 

usunięcia. 

d. za zwłokę w przekazaniu Inwestorowi umowy o podwykonawstwo o której mowa w § 4 ust 5 

niniejszej Umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy 

za każdy dzień, licząc od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą. 

e. za zwłokę w przekazaniu Inwestorowi oświadczenia wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 9 

niniejszej Umowy, w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy 

za każdy dzień 

2.  Wykonawca może żądać od Inwestora zapłaty kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn wskazanych w § 10 pkt 2 w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto. 



   
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o., Chełm Gryficki 7, 72 - 320 Trzebiatów 

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:  „Remont centralnej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Trzebiatowie” w 

ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie” współfinasowanego przez 

Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. „Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach” Oznaczenie sprawy ZWiK 435/09/2022 

5 

3.  W przypadkach określonych w § 8 pkt 1–2 niniejszej umowy każda ze stron może dochodzić 

odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych, jeżeli kary umowne nie 

wyrównują poniesionych szkód. 

 

§ 9 

Zabezpieczenie  

1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości _________________ 

zł [słownie złotych: _________________] tj. 10 % ceny całkowitej brutto wynikającej z § 7 ust.1 niniejszej 

umowy. 

2.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie _________________.  

3.  Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4.  W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub 

poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi w 

szczególności jednoznacznie wynikać: 

1)  zobowiązanie gwaranta/poręczyciela [np. banku, zakładu ubezpieczeń] do zapłaty do wysokości 

określonej  

w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Inwestora zawierające 

oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,  

2)  termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.  

5.  W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 

należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora.   

6.  Zwrot zabezpieczenia przez Inwestora nastąpi: 

1)  70% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Inwestora za należycie wykonane.  

2)  30% z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

7.  W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej 

lub poręczenia – okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 6. W przypadku 

zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez strony w taki 

sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany 

do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez strony w aneksie 

nowy termin realizacji przedmiotu umowy.  

8.  Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego 

zabezpieczenia na kolejne okresy.  

9.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10.  Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w 

niniejszym paragrafie – Inwestor jest uprawniony do potrącenia z każdej faktury wystawionej przez 

Wykonawcę 10% jej wartości zaliczając ją jako formę zabezpieczenia.   

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1.  Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy: 

a) w terminie siedmiu dni od daty bezskutecznego upływu czternastodniowego terminu wskazanego w 

wezwaniu Wykonawcy do prawidłowego wykonania robót, jeżeli Wykonawca realizował roboty niezgodnie 

z dokumentacją, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej umowy, albo warunkami technicznymi i sztuką 

budowlaną. 
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b)  w terminie siedmiu dni od daty bezskutecznego upływu czternastodniowego terminu wskazanego w 

wezwaniu Wykonawcy do wykonania robót, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej 

przyczyny lub przerwał realizację bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

c)  gdy tempo realizacji prac z winy Wykonawcy nie gwarantuje dotrzymania terminu umownego 

wykonania zadania, a Wykonawca nie reaguje na kierowanie do niego wezwanie w tym zakresie; 

d)  gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 7 ust.1 niniejszej Umowy.  

2.  Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy: 

a.             w terminie siedmiu dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do przekazania przez Inwestora 

terenu budowy, o którym mowa w § 2 lit. a niniejszej umowy; 

b.        w przypadku opóźnienia wynoszącego 3 dni w płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

określonego  

w wystawionych przez niego fakturach częściowych. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.  

4.  Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

sytuacji,  gdy zapłacone kary nie wyrównują rzeczywistej szkody. 

5.  Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy.  

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia  

1.  Wykonawca udzieli Inwestorowi 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia po 

wykonaniu całości zamówienia i spisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez uwag. 

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia 

bez uwag. 

2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.  

3.  Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………….. miesięcy od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót, a jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzono wady i ustalono termin 

ich usunięcia – od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego.  

4.  W okresie gwarancji i rękojmi Inwestor jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 

wadach przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do 

ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie. Jeśli z powodów niezależnych od Inwestora 

oraz od Wykonawcy nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, zostanie on odrębnie ustalony przez Strony 

Umowy, a w przypadku braku porozumienia Stron Umowy w tym zakresie, w terminie wyznaczonym przez 

Inwestora. 

5.  Wykonawca w ramach rękojmi i gwarancji zobowiązuje się w pierwszej kolejności dokonywać 

bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad.  

6.  W przypadku nieusunięcia wad w ustalonym terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie  

z postanowieniami § 8 Umowy.  

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie, Inwestor ma prawo zlecić ich usunięcie 

osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 12 

Zmiany umowy 

1. Wprowadzenie zmian istotnych postanowień niniejszej umowy może mieć charakter wyłącznie 

wyjątkowy, tj. gdy konieczność wprowadzenia zmian nie narusza treści oferty Wykonawcy, na podstawie 

której dokonano jego wyboru, a nadto wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania niniejszej umowy. 

2. Zmiany te mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności takich zmian. Strony nie mogą powoływać się na uzgodnienia pozaumowne. 
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3. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy, w następujących  

przypadkach: 

-w przypadku konieczności dostosowania treści umowy do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

w przypadku zmian przepisów; 

-nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracyjnych; 

-w sytuacji gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności 

związane z wystąpieniem wirusa SARC-COV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące 

w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 

stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 

państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, 

nakładających na Dostawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu 

lub trudności w realizacji usług transportowych; 

d) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania 

umowy zgodnie z jej treścią.  

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny [Dz. U. z 2020 r. poz. 1740] oraz powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 

3.  Integralną część umowy stanowią załączniki wymienione w jej treści. 

4.  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłym z niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________         _________________ 

Inwestor         Wykonawca 

 

 


