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                            Załącznik Nr 4                       
Umowa                                                        

w sprawie wykonania robót budowlanych 
 

zawarta dnia …………………… w Jarocinie pomiędzy  
 
Jarocin Sport Sp. z o.o. w Jarocinie, z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 0000162939, o kapitale zakładowym wynoszącym 53 953 000,00 złotych, 
NIP 617 – 20 – 56 – 633, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym” i reprezentowaną 
przez Leszka Mazurka  - Prezesa Zarządu, 
a  
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej w tekście umowy ,,Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
…………………..-……………………….., 
o następującej treści: 

 
 

§ 1 Zakres umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na 
„Budowie boiska rekreacyjnego” zgodnie z dostarczonym przez Zamawiającego przedmiarem 
robót i dokumentacją techniczną.   
2. Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:  

a) dokumentacja projektowa, 
b) oferta Wykonawcy,  
c) przedmiar obrót,  
d) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 

§ 2 Terminy realizacji umowy 
1. Strony ustalają terminy realizacji: 
1) rozpoczęcie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy nastąpi: w dniu przekazania 
placu budowy.  
2) zakończenie realizacji robót, o których mowa w § 1 umowy nastąpi w terminie do 30 dni od 
dnia przekazania placu budowy.  
2. Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 
aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane  
z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezwłocznie uzasadni, że termin 
wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony. 
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§ 3 Wynagrodzenie 

1. Ustala się wynagrodzenie  Wykonawcy na podstawie kosztorysu ofertowego na łączną kwotę 
brutto ……………………… - w tym 23% podatku VAT ……………… zł (słownie brutto: 
…………………………………….). 
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie podlega waloryzacji do końca realizacji zadania 
objętego umową. 
 
3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru 
robót potwierdzony przez Strony. 
 
4. Protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o prowadzoną przez 
Wykonawcę książkę obmiarów. 
 
5. Rozliczenie następować będzie fakturami przejściowymi wystawianymi na podstawie 
protokółów odbioru robót potwierdzonych i zatwierdzonych przez Zamawiającego według 
poniższego harmonogramu:  
 

1) 50 % wartości wynagrodzenia umownego brutto – po wykonaniu warstwy stabilizującej 
pod nawierzchnię poliuretanową, 

2) 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto – po wykonaniu w całości przedmiotu 
umowy i dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego wykonanych prac bez 
zastrzeżeń.  

 
5a. Odbiór częściowy nastąpi w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy przez Wykonawcę zakończenia wykonania warstwy stabilizującej pod nawierzchnię 
poliuretanową. 
 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny  
NIP 617 – 20 – 56 – 633. Faktury będą wystawiane dla Jarocin Sport Spółka z o. o.                        
w Jarocinie, adres 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6. 
 
7. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez konieczności podpisu odbiorcy. 
 
8. Zapłata za wystawione faktury nastąpi w ciągu 7 dni licząc od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego.  
 
9. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na konto Wykonawcy.  
 
10. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji 
przedmiarowych kosztorysu ofertowego, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia  
lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.  
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11. Roboty dodatkowe, nie przewidziane w dokumentacji Wykonawca wykona na podstawie 
zgody wyrażonej przez Zamawiającego w oparciu o protokół konieczności sporządzony przy 
udziale inspektora nadzoru i rozliczy je na zasadach wzajemnie uzgodnionych w dodatkowej 
umowie zawartej na wykonanie robót dodatkowych z zastosowaniem stawek i narzutów 
podanych w ofercie. 
 
12. Postanowienia ust. 11 mają odpowiednio zastosowanie do wprowadzania i rozliczenia robót 
zamiennych w stosunku do robót określonych w dokumentacji i kosztorysie ofertowym. 
 
13. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu  
na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót 
wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, 
natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, 
które zostanie ustalone zgodnie z ust. 11. 
 

 
§ 4 Obowiązki stron 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) przekazania Wykonawcy egzemplarza projektu technicznego najpóźniej w dniu podpisania 
umowy, 
2) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy,  
3) powołania inspektora nadzoru,  
4) rozpoczęcia czynności odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od  pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia wszelkich robót objętych umową, po uprzednim 
dostarczeniu  przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w  § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa; 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy; 
3) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i zapewnienia 

bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy; 
4) znalezienia miejsca na zaplecze, zorganizowania zaplecza budowy;  
5) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii oraz ponoszenia 

kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót; 
6) pełnego ubezpieczenia budowy; 
7) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych 

robót oraz poniesienia kosztów z tym związanych; 
8) załatwienia wszystkich formalności i poniesienia kosztów związanych z budową             

w tym w szczególności zakup materiałów niezbędnych dla realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

9) załatwienia wszelkich formalności i poniesienia wszystkich kosztów związanych              
z zajęciem pasa drogowego, jeśli taka konieczność wystąpi; 

10) opracowania projektu organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztów z tym 
związanych, jeśli taka konieczność wystąpi;  

11) odtworzenia nawierzchni ulic i chodników, uszkodzonych w związku                              
z prowadzonymi pracami w ramach przedmiotowej umowy; 
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12) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót 
przed ich zniszczeniem; 

13) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót 
zgłaszanych do odbioru; 

14) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                              
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad; 

15) dbania o należyty porządek na terenie budowy; 
16) użycia w zakresie realizacji przedmiotu umowy materiałów spełniających 

wymagania określone obowiązującymi warunkami oraz posiadającymi stosowne 
certyfikaty (aprobaty techniczne itp.); 

17) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy.  
 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uszkodzenia punktów granicznych przez 
Wykonawcę w czasie prowadzenia przez niego robót budowlanych, Zamawiający zleci na 
koszt Wykonawcy ich wznowienie. 
4. Zaistnienie okoliczności wskazanych w ust. 3 powoduje, iż Wykonawca jest zobowiązany do 
bezzwłocznego uregulowania wszelkich należności wynikających z uszkodzenia punktów 
granicznych oraz punktów osnowy geodezyjnej, na rachunek bankowy wskazany przez 
Zamawiającego. 
5. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca w dniu przejęcia terenu, na którym ma być 
prowadzona inwestycja, dokona sprawdzenia stanu punktów, o których mowa w ust. 3. Nie 
zgłoszenie uszkodzeń tych punktów w dniu następnym, powoduje uznanie, że wszelkie ich 
uszkodzenia, powstały na skutek działań Wykonawcy. Na powyższe Wykonawca wyraża 
zgodę. 
6. Od chwili przekazania placu budowy Wykonawca przejmuje do realizacji zadania 
wynikające z art. 304 Kodeksu pracy.  
7. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w § 1 umowy i nie wnosi do niej 
zastrzeżeń.  
 

 
§ 5 Przedstawiciele stron 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest ………………………. Inspektor 
nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118                         
z późniejszymi zmianami). 
 
2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, 
projektem technicznym i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 
 
3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………… 
działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane. 
 
4. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek wydelegowania przedstawiciela  
na narady koordynacyjne. 
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 
przez niego upoważnionym, a szczególnie przedstawicielom Biura Projektów i autora 
dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 
budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie 
przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 
 

 
 
 
 

§ 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. …………………………….. zł  
(słownie: …………………………….) w formie ……………………….. 
2. Część zabezpieczenia tj. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po końcowym 
odbiorze, a pozostałe 30% zostaje zatrzymane do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi lub 
gwarancji. Zostaną one zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi. 
 

 
§ 7 Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w zakresie mogących wystąpić wad                   
w przedmiocie umowy na okres 3 lat. Okres rękojmi zaczyna obowiązywać Wykonawcę od 
dnia zakończenia czynności odbioru - tj. dnia sporządzenia protokołu odbioru całości 
przedmiotu umowy, w którym Zamawiający stwierdza jego przyjęcie. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji w zakresie wad przedmiotu umowy na okres 
3 lat. Gwarancja obejmuje roboty, materiały oraz urządzenia dostarczone przez Wykonawcę.  
3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis i przeglądy konserwacyjne w okresie trwania 
gwarancji. 
4. Strony ustaliły następujący tryb postępowania przy usuwaniu przez Wykonawcę wad                 
i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji: 

1) bezzwłocznie – tj. w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym 
dokonano pisemnego powiadomienia Wykonawcy, usuwane będą: 

a) usterki i wady stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa, 
b) usterki powodujące uciążliwości dla użytkowników, 

2) pozostałe usterki usuwane będą w terminach ustalonych w trakcie przeglądów 
komisyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, ale nie 
dłuższych jednak niż 14 dni kalendarzowych. 
 

 
§ 8 Kary umowne 

1. Strony przewidują możliwość stosowania kar umownych. 
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na zakończenie do dnia 
faktycznego odbioru przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy; 
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b) 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, 
liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego 
odbioru; 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
opóźnienia; 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –                       
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji 
unormowanej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
c) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia 
umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

 
3. Jeżeli wartość szkody przewyższy wartość należnych kar umownych, Zamawiający będzie 
mógł dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

 
§ 9 Odbiór robót 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy. 
2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą; 
2) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia; 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 
Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót 
branżowych objętych zamówieniem; 
4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego               
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami                     
i obowiązującymi normami; 
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
6) rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy  
ze stosownym uzasadnieniem. 

 
3. Zakończenie robót powinno być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości dokumentów wyszczególnionych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy 
Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót. 
 
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał 
zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości przekazanej dokumentacji, Zamawiający  
wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego. 
 



 7 

6. Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji, komisję odbioru dla ustalenia 
warunków odbioru ostatecznego. 
 
7. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Przedmiotem odbioru ostatecznego jest całość 
inwestycji. 
 
8. W razie stwierdzenia istnienia wad podczas czynności odbioru ostatecznego wad 
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa           
w ust. 10. 
 
9. Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 
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 żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 
10. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze 
wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin; 
b) żądać zapłaty odszkodowania do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 
 
11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad.  
 
12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  
oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 
13. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający obowiązany jest 
zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, 
uzgadniając sposób i termin usunięcia nieodpłatnie wady.  
 
14. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia wady przystąpi do jej usunięcia.  
Do usunięcia usterek zagrażających bezpieczeństwu ludzi Wykonawca przystąpi nie później 
niż w ciągu 3 dni od daty stwierdzenia wady. 
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15. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie 
Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Nie spowoduje to 
utraty uprawnień rękojmi lub gwarancji. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na 
ewentualne wykonanie zastępcze.  

 
 

§ 10 Zmiany w umowie 
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty w zakresie: 

1) Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie  
w przypadku: 
a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne 
dla zamawiającego, 

c) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 
umowy przez doświadczonego wykonawcę robót, 

d) z powodu okoliczności siły wyższej, klęski żywiołowej np. wystąpienia zdarzenia 
losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć 
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

e)  z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób                         
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

f)   wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów  
i niewybuchów; 

g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
(kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie 
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

h) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 

i)   jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,  
w szczególności: 
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji itp.; 
- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

j)   jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: 
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k) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu; 

l) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na 
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań:  
- przekazania terenu budowy; 
- przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami,                     
do których zamawiający był zobowiązany); 
- przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej 
dokumentacji projektowej; 
- kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone              
do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 

2)  Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec 
zmianie w przypadku: 
a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych; 
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku               
od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 
3) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; wykonawca może zmienić 
kierownika budowy z przyczyn takich jak: zdarzenia losowe, (śmierć, choroba, 
zwolnienie) oraz na prośbę kierownika budowy, przy czym osoba zastępująca 
pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała uprawnienia nie gorsze od niego. 

2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 
pisemnej. 

 
 

§ 11 Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu do dnia zakończenia robót, o których mowa w § 1 umowy przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego 
na piśmie. 
3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a) Zamawiający w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy nie przekazał Wykonawcy placu 
budowy,  
b) Zamawiający w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia gotowości do odbioru (częściowego lub 
końcowego) nie rozpoczął czynności odbiorowych lub przerwa w wykonywaniu czynności trwa 
dłużej niż 7 dni z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,  
c) Zamawiający opóźnia się z zapłatą faktur przez okres 14 dni. 
 
3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej          
i powinno zawierać uzasadnienie.  
 
4. W przypadku odstąpienia od umowy: 

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy; 
3) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających w terminie 30 dni kalendarzowych; 
4) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone  
lub wzniesione; 
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionego do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
b) dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

  c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
 

§ 12 Postanowienia końcowe 
1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 
  
2. Strony umowy zobowiązują się do powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 
telefonu. 
 
3. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone  
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 
 
4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
pod rozstrzygnięcie sądom powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego. 
 
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.   
 

 
Zamawiający       Wykonawca 
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