
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 7/2021 
 

 
Umowa o wykonanie prac remontowych 

 
 
 

Zawarta w dniu ……………..2021 r. w Wolbromiu pomiędzy: 
Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu z 
siedzibą w Wolbromiu przy ul. Skalskiej 22, reprezentowanym przez: 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 

a 
………………. 
 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

wykonaniu remontu dachu w budynku WTZ w Lgocie Wolbromskiej 
2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy określa Przedmiar stanowiący Załącznik nr 1, 

oraz oferta Wykonawcy zawierająca kosztorys (Załącznik nr 2) do Umowy 
3. Termin rozpoczęcia prac strony ustalają na pierwszy dzień po przekazaniu przez Zamawiającego 

terenu budowy. 
Termin zakończenia prac strony ustalają na dzień 25 listopada 2021 – termin nieprzekraczalny. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z 
należytą starannością, obowiązującymi przepisami prawa, z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w 

wysokości: ………………..netto (słownie: …………………) oraz podatek VAT wg stawki ………. tj. 
……………. (słownie: dziewięć ………………………). Całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy 
wynosi ……………… zł brutto (słownie: ………………………..). Płatność będzie zrealizowana po 
zakończeniu całości realizacji zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru prac. Zakres prac będzie 
realizowany zgodnie z przedstawioną ofertą przez Wykonawcę. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
umowy, w tym także zakup wszystkich elementów do wykonania remontu.  

3. Podana przez Wykonawcę wysokość wynagrodzenia jest ostateczna niezależnie od rozmiaru robót 
i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji i jest kwotą 
nieprzekraczalną. 

4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny przez 
Wykonawcę, względnie braku wiedzy na temat warunków realizacji zadania. 

5. Fakturę Wykonawca może wystawić po skutecznym odbiorze przedmiotu umowy na podstawie 
podpisanego przez obie strony protokołu końcowego odbioru robót. 

6. Strony ustalają termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu na rachunek Wykonawcy. 
8. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy tj…………………………………………… 
 

§ 3 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  



a) przekazanie placu budowy Wykonawcy,  
b) wskazanie miejsca i udostępnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby 
realizowania robót,  
c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,  
d) regulowanie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych z 
brzmieniem umowy,  
e) terminowe przystąpienie do odbioru robót,  
f) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich koniecznych uzgodnień dotyczących 
technicznego i czasowego wykonania robót Wykonawcy i innych podmiotów wykonujących prace 
objęte całością inwestycji,  
g) dokonywanie odbiorów na zasadach określonych w Umowie i współpracy z Wykonawcą, co do ich 
dokonywania.  
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  
a) dokonywania kontroli prawidłowości wykonanych robót, w szczególności ich jakości, terminowości 
i użycia właściwych materiałów oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Umowie oraz 
do żądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach sporządzonych z udziałem Wykonawcy,  
b) wydawania doraźnych poleceń osobom bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu 
Umowy co do sposobu, kolejności i czasu wykonywania zadań.  
 

§ 4. 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej, 

wiedzą techniczną, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.  

2. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w 
zamówieniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia.  

3. Uzyskanie od Zamawiającego akceptacji materiałów przewidzianych do stosowania oraz 
parametrów sprzętu, w razie potrzeby przedstawiając stosowne próbki materiałów, atesty 
spełniające wymogi dokumentacji technicznej.  

4. Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej ładu i porządku na placu budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i śmieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich 
urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów budowlanych, itp. wraz z ich utylizacją zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania się do powyższego, po 
uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakreśleniem terminu trzech (3) dni roboczych na 
realizację obowiązku wskazanego w ustępie niniejszym, Zamawiający ma prawo obciążyć 
Wykonawcę kosztem ich wywozu i utylizacji.  

5. Prowadzenie robót w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej osób, 
zgodnie z wymogami przepisów BHP, pożarowych i ochrony środowiska.  

6. Zorganizowanie na własny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym 
przez Zamawiającego.  

7. Zagospodarowanie własnym staraniem i na własny koszt odpadów powstałych w związku z 
remontem obiektu, w sposób przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania 
wykonania tych czynności mogą zostać wykonane przez Zamawiającego lub podmioty, którym 
Zamawiający czynności powierzył na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość realizowanych robót.  
9. Zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie elementów prac już 

wykonanych przez innego Wykonawcę celem uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń, a także bieżące 
zabezpieczenie wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi, Zamawiający 
będzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczeń na koszt Wykonawcy.  



10. Niezwłoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowiązywania 
odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, w trybie i na zasadach określonych 
postanowieniami niniejszej Umowy.  

11. Niezwłoczne usuwanie powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy awarii i szkód.  
12. Pokrycie kosztów czasowego zajęcia terenu poza przekazanym terenem budowy i wypłacenia 

ewentualnych odszkodowań oraz uporządkowania terenu.  
13. Niezwłoczne przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z 

realizacją robót.  
14. Natychmiastowe powiadomienie Zamawiającego o wszelkich powstałych szkodach budowlanych. 

Wykonawca zobowiązuje się do nieutrudniania wstępu na teren budowy pracownikom organów 
nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą prawo 
budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawą, a także innym 
osobom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy.  

15. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dowóz i przechowywanie swoich materiałów oraz za 
dowóz i zapewnienie odpowiednich pomieszczeń dla pracowników.  

16. Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie i w zakresie jego 
robót od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakończenia prac i 
opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i 
finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym 
lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonanych/wykonywanych robót, w tym za 
zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.  

17. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy. 
Wykonawca w zakresie, w jakim ma możliwość decydowania o przedmiotowym zakresie, 
zobowiązany jest zabezpieczyć obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi 
kradzieżami, oraz wejściem osób nieuprawnionych. 

18. Zabezpieczenia terenu budowy w sposób umożliwiający pracownikom i uczestnikom WTZ 
bezpieczną realizację zajęć. 

     § 4 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zużycia mediów na potrzeby realizacji 

zamówienia na remont dachu na podstawie subliczników zamontowanych na własny koszt 
Wykonawcy. 

 
    § 5 

1 Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór nie później niż w ciągu 7 dni od dnia 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

2 Odbioru dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót wraz  
z przedstawicielami Wykonawcy. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności ujawnione wady, jak też wyznacza termin na 
ich usunięcie. 

   § 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości  na wykonane prace 

remontowe w okresie 60 miesięcy od daty odbioru robót objętych umową. 
2. Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie niższą, niż 50 000 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). Polisa powinna obejmować cały okres obowiązywania niniejszej 
Umowy. 

 
3. Zgłoszone usterki i wady będą przez Wykonawcę rozpatrywane w terminie siedmiu dni od 

zgłoszenia. W przypadku poważniejszej wady termin do jej usunięcia wynosi czternaście dni. 
4. Niezależnie od uregulowań zawartych w § 8 Umowy, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 

a także po jej wykonaniu, rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w 



Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 
wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub 
jego podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy 
 

§ 7 
1. Strony ustalają, ze Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku niedotrzymania terminów przewidzianych w niniejszej umowie  
w wysokości 0,5% wartości brutto  robót objętych niniejszą umową, za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze i ujawnionych w okresie udzielonej 
gwarancji w wysokości 0,5%  wartości brutto  robót objętych umową za każdy dzień zwłoki 
liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §2 ust. 1. 

d) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w §2 ust. 1,z tym jednak zastrzeżeniem, iż Wykonawca obok wskazanej kary umownej 

zapłaci dodatkowo odszkodowanie w wysokości równowartości utraconej przez Zamawiającego 

dotacji z PFRON……………..za nie wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w §1 

ust. 3. 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionych szkód Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Zapłata kary umownej nie wyklucza 
dochodzenia przez Zamawiającego wykonania zobowiązań Wykonawcy zgodnie z 
postanowieniami umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 
zapłaci umówione wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz za 
materiały, konstrukcje lub urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy, według cen 
jednostkowych wynikających z formularza ofertowego. 
 

§ 8 
1. Strony oświadczają, że umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia  

w przypadku: 
a) stwierdzenia przez Zamawiającego nie rozpoczęcia robót wynikających  
z zawartej umowy w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy, 
b) przerwy w wykonywaniu robót objętych umową na okres dłuższy niż 3 dni, 
c) 3- krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót objętych 
umową. 
2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót lub niewłaściwego co, do jakości ich wykonania 

w okresie umownym, Zamawiający może powierzyć wykonanie robót osobie trzeciej, a 
poniesionymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, co nie uchyla prawa Zamawiającego 
do żądania zapłaty kar umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania robót 
do daty powierzenia ich wykonania osobie trzeciej. 

 
    § 9 

Zamawiający przewiduje prawo do zmiany warunków umowy, w zakresie zapisów obejmujących: 
termin realizacji przedmiotu zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podwykonawców, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, dokumentację projektową lub w zaistnienia któregokolwiek z poniższych przypadków:  
a) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,  
b) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł 
przewidzieć,  
c) działania siły wyższej,  



d) gdy z uwagi na realizację robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania 
robót w budynku,  
e) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami wynikającymi m.in. z wydanych decyzji, jeżeli w 
trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności,  
f) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania i zgoda na nie została wyrażona przez 
Zamawiającego,  
g) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji 
administracyjnych,  
h) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujące 
potrzebę zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,  
i) inne nieprzewidziane.  
2. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek 
okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg 
wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik  do Umowy.  
3. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile 
wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie się konieczne. W takim 
przypadku Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i 
podpisania stosownego aneksu do Umowy.  
4. Zaistnienie którejkolwiek z ww zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jaki 
Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej 
strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem 
dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od 
dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub 
okolicznościach.  
5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w 
ww. sytuacjach.  
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 
ZMIANA UMOWY W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID-19  
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie 
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w 
przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację zamówienia 
(lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.  
2. Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony 
umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:  
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż 
stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich 
obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z 
pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, 
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad 
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, 
klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub 
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania 
się COVID-19;  



b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19  
c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub decyzji 
wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do 
sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;  
e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy;  
f) okoliczności, o których mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy.  
3. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej 
umowy.  
4. Strona na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w 
terminie do 14 dni licząc od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z 
uzasadnieniem odnośnie do wpływu okoliczności o których mowa w ust. 2 na należyte jej wykonanie. 
Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich 
otrzymania.  
5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których mowa 
w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany 
umowy, w szczególności przez:  
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 
jej części,  
b) zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych,  
c) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, 8 
- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej 
umowy.  
6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w 
ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może 
dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 5.  
7. Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub 
jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.  
8. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19, na 
zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.  
9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID19, 
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności 
mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej 
części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.  
10. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa w ust. 2, jeżeli zmiana ta obejmuje część 
zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają 
odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy 
przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie z 
ust. 5.  
11. Przepisy ust. 9 i 10 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą. 
12. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 2, 
składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych 
wykonawców. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 9 - projekt 
umowy.  



13. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 11 

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy Strony postarają się rozwiązywać polubownie, a jeżeli nie 
będzie to możliwe, przekazać je do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby 
Zamawiającego. 

§ 12 
Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 Zamawiający              Wykonawca   
 

 
 
Załączniki: 
1. Oferta Wykonawcy z dnia…. 
2. Kosztorys  


