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PROJEKT 

Umowa nr GOS ................. 
zawarta na podstawie zamówienia publicznego ........................ 

w dniu ....................... roku w Legnicy pomiędzy: 
Gminą Legnica Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, 
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu której działa ..….….………. – 
Zastępca Prezydenta Miasta, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta mająca swą siedzibę 
w Legnicy, Plac Słowiański 8, NIP: 691-00-11-742, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, 
a 
................................................................................................................................................................
z siedzibą…………………………………………………………………, 
posiadającym NIP………………………………………….., oraz REGON …………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………… - …………………………………………….. 
– zwanym w tekście „Wykonawcą”, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została 
zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn.: „Przełożenie 

ujściowego odcinka rowu K-11 powyżej obwodnicy m. Legnica”. 
2. Zakres robót w szczególności obejmuje: 

• Wykonanie nowego koryta rowu melioracji szczegółowych K-11, na długości L=1013,2 m,  
• Konserwacja rowu Mk-1 od wlotu do komory upadowej rurociągu DN 800 mm do połączenia 

z rowem Mk-1-1, L=150 m 
• Konserwacja rowu Mk-1-1 od połączenia z rowem Mk-1 do projektowanego włączenia 

przekładanego rowu K-11, L=305 m 
• Wykonanie 5 szt. przejazdów melioracyjnych przez rów i drogę gruntową o średnicy 600/675 

mm: 
- km 0+056,7 przejazd dokowy (nr 1) na rowie K-11, L=8,0 m 
- km 0+333,4 przejazd dokowy (nr 2) na rowie K-11, L=16,5 m 
- km 0+573,4 przejazd dokowy (nr 3) w drodze do rowu K-11, L=8,0 m 
- km 0+785,0 przejazd dokowy (nr 4) na rowie K-11, L=8,0 m 
- km 0+992,0 przejazd dokowy (nr 5) na rowie K-11, L=8,0 m 

• Wykonanie nawierzchni na przejazdach melioracyjnych, 
• Lokalne podwyższenie istniejącej korony drogi L=100 m, 
• Ścinanie dłużyc drzew, 25 szt., 
• Karczowanie pni drzew, 10 szt., 
• Ścinanie i karczowanie krzaków w obrębie robót: F=0,25 ha, 
• Zagospodarowanie gruntów w pasie zajęcia: F=1,645 ha. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik 
nr 1 do umowy, opisem technicznym wraz z załącznikami graficznymi stanowiącym załącznik  
nr 2 do umowy oraz warunkami prowadzenia i odbioru robót określonymi w STWiOR. 

4. Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy bierze pełną odpowiedzialność  
za przestrzeganie przepisów i wytycznych, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. 

 
§ 2 

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
rozpoczęcie – od dnia  ...…………..2017 r. 
zakończenie – do dnia ...….………..2017 r. 
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2. Kontrola bieżąca (zaawansowania) wykonanych prac prowadzona będzie przez osobę 
nadzorującą ze strony Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu pisemnej informacji 
o zakończeniu prac, potwierdzonej przez osobę nadzorującą. 

4. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego 
zgłoszenia zakończenia przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

5. Z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru przedmiotu umowy 
sporządzony i podpisany przez osobe do kierowania i nadzorowania robót i potwierdzony 
przez inspektora nadzoru. 
 

§ 3 
    1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy najpóźniej do 3 dni roboczych terenu, na którym 
będzie wykonywany przedmiot umowy wraz z posiadanymi informacjami na jego temat 
w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu umowy. 

2) powiadomienie Wykonawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonych zmianach 
dotyczących wykonania przedmiotu umowy. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) przyjęcie protokolarne terenu, na którym będą prowadzone prace, 
2)  odpowiedzialność za właściwą jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową 

i przepisami, 
3) terminowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjętymi w tym zakresie zasadami 

sztuki, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami technicznymi, 
4) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., w tym posiadanie aktualnych i wymaganych badań 

lekarskich i aktualnych szkoleń BHP przez pracowników Wykonawcy, a w przypadku 
korzystania ze sprzętu mechanicznego – wymaganych atestów dopuszczających sprzęt do 
użycia oraz współpraca i współdziałanie z Zamawiającym w zakresie określonym 
przepisami Kodeksu pracy, 

5) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywany jest przedmiot umowy oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa osób i mienia,  

6) od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym 
terenie, 

7) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi warunkami prowadzenia prac bez 
powodowania szkód, w tym między innymi w urządzeniach, drzewostanie oraz roślinności,  

8) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony 
przyrody w zakresie prowadzonych prac, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody  
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) i Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017r. 
poz. 519 z późn. zm.), przez cały okres wykonywania zamówienia, 

9) w przypadku wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej zaniechaniem działań 
określonych w decyzjach lub przepisach powszechnie obowiązujących, Wykonawca ma 
obowiązek pokryć koszty działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  
(t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1789 z późn. zm.), 

10) niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o konieczności wstrzymania prac, jeżeli ich 
kontynuacja mogłaby doprowadzić do wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie lub 
w przypadku wystąpienia szkody oraz naruszenia innych przepisów dotyczących ochrony 
przyrody i ochrony  środowiska, 

11) sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w tym 
geodezyjnego operatu powykonawczego, 

12) przygotowanie przedmiotu umowy do odbioru, 
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13)  niezwłoczne usunięcie stwierdzonych przez Zamawiającego wad przedmiotu umowy, 
14)  pokrycie wszelkich kosztów wynikających z zakresu realizowanego zadania, 
15) w przypadku obowiązku zatrudniania pracowników na umowę o pracę przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczenia potwierdzającego, że zatrudnia na umowę o pracę 
pracowników wskazanych w § 6 ust. 1. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
ustalone na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wyszczególnionych w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy wypełnionym na podstawie przedmiaru robót oraz ilości rzeczywiście 
wykonanych i odebranych robót. Kosztorys ofertowy stanowi integralną część umowy. 

2. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę nieprzekraczającą: .................zł (słownie złotych ……)  
w tym podatek VAT .......................zł (słownie złotych:............................).  

3. Wynagrodzenie zostanie określone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczałtowe 
wartości jednostkowe robót i obmiary robót potwierdzonym przez osobę nadzorującą ze strony 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w części dotyczącej 
podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka 
podatku VAT będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona na 
umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy: ............................................ . 

6. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron protokół, o którym 
mowa w § 2 ust. 5. 

7. Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu wszystkich robót objetych umową na 
podstawie protokołu odbioru końcowego.  

8. Wykonany i odebrany przedmiot umowy zostanie rozliczony fakturą VAT, po odebraniu robót 
i podpisaniu protokołu odbioru przez Strony umowy, w ciągu 21 dni od daty wpływu 
prawidłowo wystawionych dokumentów rozliczeniowych do Zamawiającego. 

 
Dane do faktury: 
Nabywca 
Gmina Legnica, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742, 
Odbiorca 
Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8; 59-220 Legnica 
 

9. Termin zapłaty faktury uważa się za zachowany, gdy w terminie określonym w ust. 8 zostanie 
dokonane polecenie przelewu z banku Zamawiającego.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy w części, zgodnie z art. 145 ustawy Pzp Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za należycie wykonaną część przedmiotu umowy do daty 
odstąpienia. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez Zamawiającego na podstawie obmiaru 
wykonanej części zadania i złożonej przez Wykonawcę oferty (na podstawie cen jednostkowych 
dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy).  

11. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Zamawiający ustanawia przedstawiciela – inspektora nadzoru w osobie: 
…………………………………………tel...................................e-mail: ...............................…… 

2. Zamawiający upoważnia swego przedstawiciela do kontroli należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca ustanawia przedstawiciela do kierowania i nadzorowania robót 
w osobie:………...…….………. tel...........................................e-mail: ............................…..  
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4. Wykonawca wyraża zgodę dokonywania kontroli realizacji postanowień umowy innym 
przedstawicielom Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Wykonawca do wykonania robót będzie zatrudniać  pracowników na umowę o pracę 
w zawodach: 
1) robotnicy ogólnobudowlani i/lub budownictwa wodno-melioracyjnego  
2) betoniarze. 

2. Zamawiający zastrzega, że zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy (PIP)  w razie powzięcia 
wątpliwości co do wykonywania przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnianiem 
wskazanych pracowników na umowę o pracę. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi kluczowy zakres rzeczowy robót, który 
obejmuje: 
1) Wykonanie nowego koryta rowu melioracji szczegółowych K-11, na długości L=1013,2 m,  
 2) Wykonanie 5 szt. przejazdów melioracyjnych przez rów i drogę gruntową o średnicy    
600/675 mm,  
3) Wykonanie nawierzchni na przejazdach melioracyjnych, 
4) Wykonanie lokalnego podwyższenia istniejącej korony drogi L=100 m. 

2.  Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu wykonywanie robót przez podwykonawców, 
wskazując zakres prac przez nich wykonywanych. 

3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu prac przez 
podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może 
nakazać przerwanie prac do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od umowy. Przerwanie 
prac z tego tytułu nie stanowi podstaw do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu 
realizacji Umowy. 

 
§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia umownego brutto w ustalonego § 4 ust. 2. Kara będzie naliczana za każdy 
dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na usunięcia wad, 

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia wstępnego brutto ustalonego w § 4 ust. 2, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 20% wynagrodzenia 
wstępnego brutto ustalonego w § 4 ust. 2, 

e) za niezgłoszenie podwykonawcy lub podwykonawców, o którym mowa w§ 7 ust. 2,  
i dopuszczenie do wykonywania przez nich prac w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
ustalonego w § 4 ust. 2. 

f) za brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek, 

g) za brak oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników, o których mowa 
w § 3 ust. 2. pkt 15 na umowę o pracę w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2, w przypadku naruszenia obowiązków o których 
mowa w § 7 ust. 1 umowy. 
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4. Niezależnie od zastrzeżonych w umowie kar umownych Zamawiający ma prawo  
do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokości 
poniesionej szkody.  

5. Nie będzie uważane za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy i nie stanowi 
podstawy do naliczania kar umownych opóźnienie bądź nie wykonanie w całości przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę, wynikające z okoliczności od niego niezależnych, w tym 
wynikających z tzw. „siły wyższej” (np. powodzie, huragany, gwałtowne opady deszczu, burze, 
możliwość wystąpienia szkód w środowisku) uniemożliwiające realizację prac, których przy 
zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Wstrzymanie prac z tego powodu musi być potwierdzone na piśmie i zaakceptowane przez 
osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego. 

6. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania 
lub odstąpienia od niej. 

 
§ 9 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w Prawie 
zamówień publicznych, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3 % wynagrodzenia 
umownego brutto  w kwocie …….…….. PLN, (słownie:……………………………..…………) 
w formie ……………………………................. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Kwota w wysokości …………...… (słownie: ……………………………………………….…) 
PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona 
w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 
..…% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……….……...… (słownie: 
…………………………...…) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
tego okresu. 

5. Jeżeli nie zaistnieje powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 
w ust. 3 i ust 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

6. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

7. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi ustanowione będzie na okres 12 miesięcy od daty 
odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

8. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy, w tym wynikających 
z tzw. „siły wyższej” (np. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających realizację prac, których przy zachowaniu należytej staranności nie 
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można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, tj.: powodzie, huragany, gwałtowne 
opady deszczu, burze, gradobicie, wysokie stany wód, możliwość wystąpienia szkód 
w środowisku, itp.); 

b) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

c) wszczęcia postępowania upadłościowego, układowego bądź likwidacyjnego Wykonawcy; 
d) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;  
e) w przypadku nieuzasadnionego nie stawienia się Wykonawcy na przekazanie terenu objętego 

umową i nie podpisania protokołu przekazania terenu; 
f) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął terminowo prac;  
g) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał prace bez uzasadnionej przyczyny oraz nie 

kontynuuje ich, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i w ocenie Zamawiającego powoduje brak 
możliwości terminowego wykonania przedmiotu umowy albo czyni jego wykonanie 
bezprzedmiotowym; 

h) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że prace prowadzone są przez Wykonawcę 
w sposób nienależyty i w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawca nie rozpocznie 
wykonywania prac zgodnie z poleceniem Zamawiającego; 

i) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zaawansowania prac po upływie 
połowy terminu gwarantującego terminowe zakończenie przedmiotu zamówienia; 

j) w przypadku gdy powziął informację o realizowaniu prac przez podwykonawców 
niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

3. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy Strony są zobowiązane: 
a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół wykonanych prac wg stanu na dzień rozwiązania; 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy; 
c) Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu objętego pracami urządzenie 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 
d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 

• dokonania odbioru prac przerwanych i zapłaty za prace, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia; 

• przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu objętego pracami w ciągu 7 dni od daty 
podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu wykonanych prac w toku, wg stanu 
na dzień odstąpienia. 

 
§ 11 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:  

1) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub 
wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 6 umowy, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, 
geologicznymi, archeologicznymi, a w szczególności: 
a) klęski żywiołowe, 
b) wiatr uniemożliwiający pracę maszyn, gwałtowne opady deszczu, burze, gradobicie, wysokie 

stany wód itp., 
c) możliwość wystąpienia szkód na działkach przyległych jakie mogą powstać w związku 

z wykonywaniem prac, 
d) możliwość wystąpienia szkody w środowisku, 
e) niewypały i niewybuchy, 
f) wykopaliska archeologiczne,   

   3) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 4 ust. 3 i 4.       
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4) zmiany osobowe: 
     a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy  

na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem 
technicznym i osobowym, 

b) zmiany osób do nadzorowania prac. 
5) Pozostałe zmiany – zmiana sposobu dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. 
2. Do zmiany umowy dochodzi wskutek wniosku jednej ze Stron, zawierającego opis zmiany oraz 

jej uzasadnienie. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane w formie pisemnej, w drodze aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

 
§ 12 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, 
a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w umowie, 
załącznikach do umowy, właściwych przepisach i normach. 

2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 13 

1. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia umowy 
lub załączników do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 
adresu wskazanego w Umowie. 

 
Załączniki: 
Zał. nr 1 Przedmiar robót, 
Zał. nr 2 Opis techniczny wraz z załącznikami graficznymi, 
Zał. nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
Zał. nr 4 Kosztorys ofertowy. 
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