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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)                     

zawarta w dniu ……………………….. r. w Bukownie pomiędzy: 

Gminą Bukowno Urząd Miejski w Bukownie - ul. Kolejowa  16; 32-332 Bukowno, NIP 637-19-98-065 
reprezentowaną  przez: 

Mirosława Gajdziszewskiego – Burmistrza Miasta Bukowno,  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a   

………………………………………………………………………………………………. NIP ………………………, REGON …………………….,  

w imieniu której działają: ………………………………………  zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 
Strony zawierają umowę w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  przeprowadzonego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 
z późn. zm.). 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.:  

„Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

1. Zakres robót obejmuje między innymi: 
- Frezowanie istniejących nawierzchni boiska, 
- Montaż obrzeży trawnikowych 8x30 cm, 
- Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek na fundamentach betonowych, 
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej,  
- Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, łącznie z malowaniem linii boisk, 
- Ogrodzenie boiska siatką rozpięta na słupkach metalowych o wy. 4 m. 

2. Szczegółowy zakres robót określają: projekt zagospodarowania terenu, i przedmiar robót. 

§ 2 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie  
w kwocie: ……………………. netto. (słownie: …………………………………………………………………………………………….). 
Podatek VAT w wysokości 23 % tj:  ………………………. zł (słownie: ………………………………………………………..….). 
Wynagrodzenie łączne brutto: ………………….. zł. (słownie: ………………………………………………….………………….). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych etapów jednak nie 
częściej niż raz w miesiącu, do wysokości 90% wynagrodzenia łącznego brutto wskazanego w ust. 1. 
Pozostałe 10% będzie płatne po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

3. Podstawą do wypłacenia faktur częściowych będą protokoły odbioru robót poszczególnych etapów, 
określonych w harmonogramie robót stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy: 
…………………………………………… w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5.  Wykonawca będzie wystawiał faktury na : Gmina Bukowno Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 
32-332 Bukowno,  NIP 637-19-98-065. 

6.  Ustalone wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 
7.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych; 
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8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których w ust. 7. 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 

9. Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z planem finansowym Dział ….. Rozdział …………….. § ……….. 
Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy. 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

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

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

§ 3 
Terminy  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.09.2019 r. 
2.   Wykonawca protokolarnie przejmie od Zamawiającego teren budowy w terminie do pięciu dni licząc od 

dnia podpisania umowy. 
3.   Za termin rozpoczęcia prac przyjmuje się datę przejęcia terenu budowy. 
. 
 
 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

                 Załącznik nr 5 

str. 3/7 
 

§ 4 
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… 
lat od dnia odbioru końcowego i zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny 
w dniu zgłoszenia zakończenia robót. 

2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  
w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. 

3.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie 
w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wygasają po upływie 
okresu równego okresowi gwarancji tj. ………. lat od daty odbioru końcowego. Zamawiający ma prawo 
dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

5.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6.   Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich 
usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

§ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie  
z zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i Polskimi normami. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie placu budowy w terminie pięciu dni od licząc od dnia podpisania umowy, 
2) zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót; 
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z 2019  r.  poz.  1186 z późn.zm.), oraz okazanie na 
każde żądanie Zamawiającego   lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 
z polską normą lub aprobatą   techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji; 

6) przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo  ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2019 r. poz.701 z późn.zm.), 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na  terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań  prowadzonych na terenie robót 
i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu  umowy; 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków   pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym  
także ruchem pojazdów; 

9) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie   i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

 
 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

                 Załącznik nr 5 

str. 4/7 
 

4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 
1)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami  Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów  niezbędnych przy 
odbiorze; 

2)  wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

3) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa p.poż  i BHP. 

§ 6 
Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców:  …………………………………… 
2. Przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wykona: …………………………………………… 
3. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót 

realizowanych przez podwykonawcę. 
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, 

aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

zgoda  Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

7. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia w terminie 3 dni dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 może zgłosić 
zastrzeżenie lub sprzeciw do tej umowy. 

9. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 

10. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

14. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawcę.  

16. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedstawi Zamawiającemu 
dowód rozliczenia z podwykonawcą tj. kserokopię faktury wystawionej przez podwykonawcę i kserokopię 
dowodu zapłaty. W przypadku nie przedstawienia przedmiotowego dokumentu potwierdzonego przez 
podwykonawcę, Zamawiający dokona najpierw rozliczenia z podwykonawcą  potrącając kwotę należną 
podwykonawcy z faktury końcowej Wykonawcy za przedmiot umowy. 
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§ 7 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% 
wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w  § 2 ust 1 tj.…………… zł (słownie:  ………….………………) 
najpóźniej w dniu zawarcia umowy będzie obejmowało również okres rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone Wykonawcy                   
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonane. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona  nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

§ 8 
Nadzór nad prowadzonymi robotami 

1. Obowiązki Kierownika budowy pełnił będzie:  ……………………………………..  
2. Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił  będzie:  ………………………………..  

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w razie odstąpienia  od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości 20 % 

wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 
2) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 
3) za każdy dzień opóźnienia usunięcia wad w okresie gwarancji  i rękojmi w wysokości 

0,1%  wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 
4) z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5 % wartości umowy z podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia 
zapłaty, 

b) nieprzedłożenia da zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego brutto, o 
którym mowa w § 2 ust 1, 

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 

d) braku zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1,0 % 
wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1,. 

5)  za stwierdzone zatrudnienie osób na podstawie innej niż umowa o pracę wykonujących: 
- Frezowanie istniejących nawierzchni boiska, 
- Montaż obrzeży trawnikowych 8x30 cm, 
- Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek na fundamentach betonowych, 
- Wykonanie podbudowy tłuczniowej,  
- Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej, łącznie z malowaniem linii boisk, 
- Ogrodzenie boiska siatką rozpięta na słupkach metalowych o wy. 4 m. 

w wysokości 2%  wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia  od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w  wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w § 2 ust 1, 
3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach 

ogólnych.  
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§ 10 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części 

robót, 
2) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
3) odbiór końcowy. 

2.  Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów,  
o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. 

3.   Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru końcowego. 
4.  Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót). 
5.   Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną, 
3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń,  instrukcje 

użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,   
4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są  zgodne  

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), 
6) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 
dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

9.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest 
protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy. 

10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wad i usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 
upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 11 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  
1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu  umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

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

2. Wykonawcy przysługuje prawo częściowego odstąpienia od  umowy, jeżeli Zamawiający: 
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1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie  
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu  odbioru, 
3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie  będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3.  Odstąpienie od  umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej  strony, 
z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli  odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy  udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z  zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół  inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez  wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od  Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty  wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

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

§ 12 
Zmiana warunków umowy 

1. Treść niniejszej umowy dotycząca terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie  
w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 
robót. 

2. Wynagrodzenie łączne brutto Wykonawcy określone w § 2 może ulec zmianie w przypadku ustawowej 
zmiany wysokości podatku VAT.   

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

§ 14 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

§ 15 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.  

§ 16 

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu dla 
każdej ze stron. 

 Zamawiający                                                             Wykonawca 

 
…………………………………         ……………………………. 


