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Załącznik do zapytania ofertowego 
 

 
– WZÓR – 

 
 

 
zawarta w dniu …………………… roku w Wielogłowach pomiędzy: 

Fundacją HORYZONT360, z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy, NIP:734-35-45-004 

REGON: 366181423, reprezentowaną przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
…........................................................................................................................ 
z siedzibą: ........................................................................................................... 
NIP: ............................, PESEL/REGON: .................................... 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku zapytania ofertowego Dostawa i  montaż oznakowania szlaku pieszo-rowerowego wokół 
Jeziora Rożnowskiego: 120 tabliczek kierunkowych na 120 słupkach strony zawierają umowę o 
następującej treści: 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostarczenia i montażu 120 
tabliczek kierunkowych posadowionych na 120 słupkach w pasie drogowym wokół Jeziora 
Rożnowskiego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  Zadanie realizowane jest w ramach 
projektu Uzupełnienie oznakowania i małej architektury na  istniejącym szlaku rowerowym wokół 
Jeziora Rożnowskiego dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego, na które 
Wykonawca złożył ofertę. Zapytanie ofertowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia, opisem przedmiotu 
zamówienia oraz miejscem wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez 
zastrzeżeń i wykona zakres prac według powyższej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i 
sztuki budowlanej, za cenę podaną w ofercie, która jest ceną ryczałtową i niezmienną z 
zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 10 niniejszej umowy. Oferta wykonawcy stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
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5. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu  
i treści umowy jako podstawę zwiększenia wynagrodzenia w skutek złego oszacowania nawet w 
sytuacji, gdy w momencie zawarcia umowy było to możliwe do przewidzenia. 

 
TERMINY REALIZACJI 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień jej zawarcia. 

2. Termin zakończenia (zgłoszenia gotowości odbiorowej) robót: do 60 dni licząc od dnia zawarcia 
niniejszej umowy. 

3. Teren wykonywania robót jest położony w obrębie Jeziora Rożnowskiego- Gmina Gródek nad 
Dunajcem zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 
NADZÓR 

§ 4 

1. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 
Monika Bochenek tel. 509792610, email: bochenek_m@op.pl 

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest…..…. 
 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót objętych niniejszą umową w 
terminach i na zasadach określonych w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie Budowlanym. 

2. Zamawiający w szczególności przekaże: teren wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
do 5 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych  
w § 12. 

4. Zamawiający dokona płatności z tytułu zrealizowanych robót w terminach i na warunkach 
przedstawionych w niniejszej umowie. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 6 

1. Wykonawca – jeżeli będzie to konieczne - będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie 
realizacji robót. 

2. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ponosi pełną 
odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych 
robót przez personel Wykonawcy i Podwykonawców. 

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć teren realizacji robót, dostarczyć i 
zainstalować oraz utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające /ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze/, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 

4. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, a także będzie usuwał oraz składował i zabezpieczał urządzenia pomocnicze  
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

mailto:bochenek_m@op.pl
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5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie, 
zapytaniu oraz obowiązujących przepisach dotyczących podwykonawców i dalszych podwykonawców 
realizujących zadania objęte umową. 

§ 7 

Niezależnie od obowiązków wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie następujące 
obowiązki szczegółowe w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodów, ich 
części bądź innych urządzeń w toku realizacji zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego  
w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie się to z winy Zamawiającego 
lub osób przez niego uprawnionych do przebywania na placu budowy, naprawa następuje na koszt 
Zamawiającego. 
 

DOSTAWA MATERIAŁÓW 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych.  

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym 
oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz.  U.  z  2019  r. 
poz. 266. ze zm./ wymaganiom zapytania ofertowego i opisu przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla nich wymagane 
prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. 

 
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

§ 9 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia, zgodnie zapytaniem ofertowym oraz 
wybraną w trybie zapytania ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy z tytułu prawidłowej  
i terminowej realizacji umowy wyraża się kwotą brutto: ……………….. zł (słownie złotych: ………………. 
/100). 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych  
w zapytaniu ofertowym i opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy. 

4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne do jego wykonania,  
w szczególności: 
a) podatek VAT, 
b) koszty wszelkich robót wykonawczych, 
c) koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu po zakończeniu 

robót, 
d) koszty zagospodarowania placu, 
e) koszty utrzymania zaplecza placu w okresie robót, 
f) koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, 
g) wszelkie opłaty i koszty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, 
h) koszty zabezpieczenia budowy i urządzeń małej architektury przed warunkami atmosferycznymi w 

trakcie wykonywania robót oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników budowy, 
i) inne niewymienione z nazwy koszty niezbędne do zrealizowania zadania. 
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5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, 
najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu 
zamówienia, z zastrzeżeniem § 10. 

Wykonawca wystawi fakturę VAT/rachunek dotyczącą/dotyczący realizacji robót dla Fundacji 

HORYZONT360, z siedzibą w Wielogłowach 153, 33-311 Wielogłowy, NIP:734-35-45-004, REGON: 

366181423 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 
uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków cesji przez obie strony. Dotyczy to także wierzytelności 
podwykonawców realizujących przedmiot umowy. 

§ 10 

1. Zmiana umowy zawartej z Wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest 
dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, w chwili 
zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych 
dotychczas tym zadaniem stało się zbędne. 

2. Zmiana umowy powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do 
prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych 
dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie: 

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego 

2) zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe 
wykonanie zadania w całości. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w § 10  podstawą do wyliczenia kwoty wynagrodzenia 
ryczałtowego będzie faktycznie wykonany i obustronnie uzgodniony zakres robót, dokonany w oparciu 
o szczegółowe kosztorysy (sposób wyliczenia ceny oferty). 

 
ZASADY ROZLICZEŃ FINANSOWYCH 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturą VAT/rachunkiem 
wystawioną w oparciu o protokół odbioru końcowego. 

2. Należności Wykonawcy zapłacone zostaną przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze/rachunku. 

3. Termin wystawienia faktury: do 30 dni od daty sprawdzenia i podpisania przez Zamawiającego  
protokołu odbioru końcowego. 

4. Termin realizacji faktury/rachunku wynosi 30 dni od daty złożenia kompletnej faktury/rachunku. 
 

PRZEDMIOTY ODBIORU 

§ 12 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest całość robót objętych 
niniejszą umową.  

2. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od 
daty zgłoszenia gotowości. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY I GWARANCJI 

§13 

1. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi. Termin rękojmi wynosi 2 lata licząc od 
daty końcowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania robót w przypadku 
odstąpienia od umowy. 

2. Istnienie wad stwierdza się protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu ich 
stwierdzenie, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę na piśmie na 5 dni przed dokonaniem oględzin, 
chyba że strony umówią się inaczej. 

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

4. W przypadku nieusunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma 
prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi - na koszt Wykonawcy. 

§ 15 

1. Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na wykonanie, dostawę, montaż przedmiotu umowy, licząc od 
daty końcowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokołu przerwania robót w przypadku 
odstąpienia od umowy. 

2. Wykonywanie uprawnień w ramach gwarancji następować będzie poprzez zgłoszenie reklamacji 
zawierającej skonkretyzowane roszczenia Zamawiającego wraz z wyznaczeniem terminu 
protokolarnego ich stwierdzenia z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 

3. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w terminie do 14 dni od 
daty zgłoszenia roszczenia. 

4. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dłużej jednak niż o 1 miesiąc. 

5. Wykonawca ze swej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie 
nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, chyba że będzie to niemożliwe 
ze względów technicznych niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalą inny termin 
usunięcia wad. W razie nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo do 
zastępczego usunięcia wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji Wykonawca dokonał napraw rzeczy objętej 
gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy. 
Powyższe dotyczy także wymiany części przedmiotu objętego gwarancją. 

§ 16 

1. Strony ustalają, że: 
a) w razie zbycia, oddania do używania lub przekazania w inny sposób osobie trzeciej przedmiotu 

umowy w całości lub części, Zamawiający z chwilą podpisania umowy z osobą trzecią przelewa na 
nią wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczące rękojmi, 
gwarancji, kar umownych, odszkodowań itp. 

2. Zamawiający i osoba trzecia w umowie, o której mowa w ust. 1 mogą zmieniać zakres przelanych praw. 

3. Wykonawca mogący występować wobec Zamawiającego jako wierzyciel, wyraża zgodę na przelew 
praw, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

 
PODWYKONAWSTWO 

§ 17 

1. Strony ustalają zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą 
podwykonawców zgodnie wykazem przedstawionym do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie 
określonym w ofercie. 
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3. Wykonawca nie może podpisać umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego 
przedstawiciela lub pracowników. 

5. Podwykonawca nie może zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy  
i Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może 
skorzystać ze wszelkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie 
pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części 
robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót realizowanych przez podwykonawców  
i dalszych podwykonawców. 

§ 18 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt każdej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty określone w niniejszej umowie a także projekt jej zmiany oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty i jej zmian. 

2. Przedstawienie projektu każdej umowy o której mowa w ust. 1 nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem 
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastąpi równocześnie ze zgłoszeniem 
zmian do tejże umowy. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać w szczególności: 
a) wskazanie podwykonawcy, 

b) część dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, 

c) szczegółowe wyliczenie wartości robót, 

d) dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

4. Przedstawienie kopii zawartej umowy, o której mowa w ust. 1 i jej zmian nastąpi w terminie do 7 dni 
od daty jej zawarcia. 

5. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w ust. 1 lub 
projektu jej zmian bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przedstawienia 
Zamawiającemu. 

6. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 1 lub jej zmian bez 
zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu. 

7. Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego 
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie może rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie objętym 
realizacją umowy. 

§ 19 

1. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty określone niniejszą umową 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty określone niniejszą 
umową , jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z dołączoną zgodą 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty określone niniejszą umową 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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3. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje się postanowienia 
zawarte w § 18 ust. 2 –7 niniejszej umowy. 

4. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się do zmian umów o podwykonawstwo  
z dalszymi podwykonawcami. 

§ 20 

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy: 
a) umów o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia, 

 
 

KARY UMOWNE 

§ 21 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki: 

− w terminie realizacji umowy, 

− w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

− w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi, 

− w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, 

− z tytułu przerwy w realizacji robót, spowodowanej przez Wykonawcę z przyczyn od niego 
zależnych. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, 
ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki: 

− w przekazaniu terenu robót, 

− w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto za 
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobie trzeciej przez Wykonawcę z innych tytułów, 
Wykonawca odpowiada wg zasad określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 
a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych 
z wynagrodzenia ryczałtowego przysługującego Wykonawcy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 24 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w następujących sytuacjach: 
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1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w razie upadłości/likwidacji firmy Wykonawcy, 
c) w razie gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) w razie gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

wykonanie robót bez uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) w razie gdy Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową tak dalece, że nie 
jest prawdopodobne, żeby zakończył je w terminie,  

f) w razie gdy Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 
14 dni. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym - na koszt 
tej strony z przyczyny której nastąpiło odstąpienie, 

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

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenie 
zaplecza przez niego dostarczonego lub wzniesionego, 

e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy: 

− odbierze robotę oraz zapłaci wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, 

− przejmuje od Wykonawcy pod swój dozór teren prac oraz znajdujące się tam jego 
wyposażenie. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 25 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach 
procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane we wstępie umowy. Doręczenia dokonane na te 
adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu  
w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga strona zawiadomiła uprzednio na piśmie 
listem poleconym nadawcę o zmianie adresu. 

3. Wykonawca wyznacza do kontaktów roboczych: …………………………………………. 
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4. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie stanowi istotnej zmiany umowy i może być dokonana  
w każdym czasie na podstawie pisemnego upoważnienia każdej ze stron. 

5. Wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy muszą będą sporządzone w języku polskim. 

§ 27 

Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 28 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy: 
Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 2 – Lokalizacja montażu-wykaz działek 
Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 

 
 

WYKONAWCA: 

…………………………… ……………………………. 
 


