
 

 

Załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego 

 

Istotne postanowienia umowy 

UMOWA NR .......................... 

 

zawarta w Gdyni, w dniu …………...2017r. pomiędzy :  

Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez  ………………………………………………………………….  Laboratorium Innowacji Społecznych, z 
siedzibą w Gdynia (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

................................................................................................, z siedzibą w  ……………………………………………………….., 
NIP: ………………………………, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie ……………………………………, zwaną 
dalej „Wykonawcą”  

reprezentowaną przez: 

………………………………….. - …………………………….. 

o następującej treści: 

Strony postanawiają, iż niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego 
zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 
1579) w związku z realizacją projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, zarejestrowanego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pod numerem 
RPPM.08.01.01-22-0007/17-00. 

 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową realizację robót budowlano-

montażowych polegających na budowie podjazdu/pochylni dla niepełnosprawnych do lokalu „KREATYWNI” 
w budynku przy ul. Pułkownika Dąbka 52 w Gdyni zgodnie z umową wraz z załącznikami.  Zakres nie obejmuje 
wykonania remontu w lokalu, ani wymiany drzwi wejściowych które zostaną wymienione w ramach 
wcześniejszego remontu, ani wykonania tablicy informacyjnej. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w projekcie oraz zapytaniu ofertowym z dnia 
14.09.2017.  

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie załączonym  opisem wraz z rysunkami, zaleceniami 
Zamawiającego, załączonymi uzgodnieniami i decyzjami,  obowiązującymi przepisami prawa (w tym prawa 
miejscowego), normami, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, bezpieczeństwa 
wykonania oraz przyszłej eksploatacji, przy zachowaniu wysokiej jakości zastosowanych materiałów i 
rozwiązań oraz w sposób zapewniający przyszłe bezawaryjne, bezpieczne  i ekonomiczne użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem. 

4. Zastosowane materiały, tam gdzie to konieczne, muszą posiadać odpowiednie dokumenty materiałowe 
potwierdzające możliwość ich zastosowania w Polsce.  

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem i warunkami realizacji przedmiotu umowy. 
6. Strony umowy zobowiązują się do należytej współpracy i wzajemnego informowania się o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy. 
 

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w terminie do 40 dni od dnia 

podpisania umowy. 



 

 

2. Za termin wykonania uważa się wykonanie całości robót budowlano-montażowych objętych przedmiotem 
umowy i zgłoszenia zakończenia wykonania robót budowlanych zamawiającemu, wraz z przekazaniem 
niezbędnej dokumentacji powykonawczej.  

 
§ 3 Przedstawiciel Zamawiającego 

1. Ze strony Zamawiającego osobą pełniącą funkcje przedstawiciela Zamawiającego oraz uprawnioną do 
porozumiewania się z Wykonawcą i realizacji przedmiotowej umowy jest: Marcin Lidzbarski, Bianka 
Witkowska i Agnieszka Jurecka lub inna osoba wskazana przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o zmianie przedstawiciela, ze wskazaniem nowej osoby 
pełniącej przedmiotowe obowiązki. Zmiana przedstawiciela Zamawiającego nie wymaga zmiany umowy  
w formie aneksu.  

§ 4 Przedstawiciel Wykonawcy 
1. Przedstawicielem Wykonawcy wyznaczonym do realizacji umowy, nadzorowania prac i współpracy  

z Zamawiającym jest:………………………………..……………………………….. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć do 
realizacji przedmiotu umowy osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie stosowne do zakresu 
wykonywanych robót budowlanych przez cały okres trwania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
§ 5 Podwykonawcy 

1.  W przypadku realizacji robót przez podwykonawców wykonawca zobowiązuje się do ich zgłaszania zgodnie 
z Kodeksem Cywilnym. 

2. W przypadku zgłoszonego podwykonawcy wykonawca jest zobligowany dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy o uregulowaniu należności wynikających z robót prowadzonych w ramach niniejszej umowy. 
Powyższe jest niezbędnym warunkiem dokonania płatności końcowej. 

3. W przypadku nie uregulowania zasadnych należności zgłoszonych podwykonawców, zamawiający dokona ich 
rozliczenia zgodnie z Kodeksem Cywilnym potrącają z wynagrodzenia wykonawcy uzasadnione roszczenia 
podwykonawców rozliczonych w ramach uregulowań z Kodeksu Cywilnego.   
  

§ 6 Dokumentacja 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji, (w tym powykonawczej) w zakresie niezbędnym 

do wykonania i odbioru robót budowlanych oraz późniejszego właściwego użytkowania obiektu. Dokumenty 
muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa zamówień 
publicznych, które nie dopuszcza wszelkich zapisów ograniczających konkurencję przy serwisowaniu 
urządzeń. W przypadku zapisów dotyczące serwisowania muszą mieć uzasadnienie w obowiązujących 
przepisach lub uzasadnionych aspektach technicznych, nieważne są  zapisy nakładające na Zamawiającego 
dodatkowe nieuzasadnione obowiązki serwisowe.    

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. w wersji papierowej 
oraz w wersji elektronicznej.  

 
§ 7 Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO 

Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy: 
1. terminowa zapłata należności, 
2. dokonanie odbioru po wykonaniu robót 
 

§ 8 Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu umowy od 

momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot umowy.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za miejsce wykonywania robót budowlanych od momentu przekazania 

do ostatecznego odebranie przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca zorganizuje miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych własnym staraniem, zapewni 

porządek, ochronę mienia, spełnienie warunków BHP i p.poż. 
4. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac przy istniejącej fasadzie budynku, w tym 

zapewni dostęp  wywietrzników w ścianie. W razie powstania uszkodzeń budynku (w tym fasady) na skutek 
prowadzonych prac wykonawca jest zobowiązany dokonać ich naprawy.  



 

 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno-techniczne stosowane przy wykonywaniu robót. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie 
ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców lub inne podmioty.  

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać prace w porozumieniu z przedstawicielem ośrodka KREATYWNI w 
sposób umożliwiający jego funkcjonowanie.  

7. Wykonawca będzie realizował prace zgodnie z zarządzeniem prezydenta miast Gdyni  dnia 17 maja 2013 w 
sprawie przyjęcia standardów dostępności dla miasta Gdyni (w szczególności karty 10) 

8. W razie potrzeby Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach z Zamawiającym. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób jak najmniej zakłócający właściwe 

funkcjonowanie budynku i jak najmniej uciążliwy dla użytkowników i mieszkańców. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych o udokumentowanym 

pochodzeniu, nowych, nieużywanych.  
11. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy odrzucić zaproponowane do 

użycia materiały, wyroby budowlane, urządzenia, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, dokumentacją projektową, a także te części robót, których one dotyczą. Odrzucenie takie nie stanowi 
podstawy do przedłużenia terminu realizacji umowy ani naliczenia dodatkowego wynagrodzenia. 

12. W trakcie realizacji robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za miejsce realizacji prac i tereny przyległe.   
13. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji odnośnie postępu 

prac związanych z realizacją umowy. 
14. Wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na 

własny koszt i ryzyko. Miejsce wykonywania robót budowlanych powinno być czyste i uporządkowane, bez 
zbędnych odpadów. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca doprowadzi miejsce 
wykonywania robót budowlanych do stanu zgodnego z przeznaczeniem, pełnego uporządkowania. 

 
§ 9 Odbiory robót 

1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić zakończenie wykonywania robót budowlanych. W razie 
stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości, wad, usterek lub braków w trakcie odbioru przedmiotu 
umowy lub jego części, jak również w razie niekompletności dokumentów, Zamawiający może odmówić 
dokonania odbioru do czasu usunięcia wskazanych nieprawidłowości. 

2. W trakcie czynności odbiorowych: 
2.1 W sytuacji stwierdzenia braku gotowości do odbioru Zamawiający może odstąpić od czynności 

odbiorowych wskazując niezakończone lub niewykonane prace. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia zakończenia prac i gotowości do odbioru po ich 
zakończeniu.  

2.2 W sytuacji stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy uniemożliwiających 
użytkowanie przebudowywanych pomieszczeń i wybudowanego podjazdu zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może: 
2.2.1 Dokonać odbioru końcowego ze wskazaniem terminu na usunięcie wad i usterek   

w wykonaniu przedmiotu umowy.  
2.2.2 Obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy, gdy wady i usterki nie nadają się do usunięcia 

2.3 W sytuacji stwierdzenia wad i usterek w wykonaniu przedmiotu umowy uniemożliwiających 
użytkowanie przebudowywanych i wybudowanego podjazdu pomieszczeń zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może: 
2.3.1 Odstąpić od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
2.3.2 Żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi  
2.3.3 Zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usuniecie wad i usterek zgodnie z ust 4. 
2.4 W sytuacji niewystąpienia  uwag podczas odbioru Zamawiający odbierze wykonany przedmiot umowy, 

co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru umowy. 
3. Termin usunięcia wad i usterek wskazanych w ust 3 zostanie wskazany przez Zamawiającego i co do zasady 

nie może być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Zamawiający może wydłużyć termin ich usunięcia jeżeli uzna 
to za zasadne na umotywowany wniosek Wykonawcy. Zamawiający może zlecić jego wykonanie innemu 
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usuniecie 
wad i usterek. 
 



 

 

§ 10 Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z warunkami zapytania, będzie 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………….. zł netto (słownie: ……………………………… zł …../100) 
powiększone  
o należny podatek VAT w kwocie …………………………. zł, tj. łącznie w kwocie brutto ………………….. zł (słownie: 
……………………………. zł ……/100).  

2. Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, okres udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń. 
  

§ 11 Rozliczenia i płatności 
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową po odebraniu przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez strony umowy oraz 
przekazaniu oświadczeń końcowych zgłoszonych podwykonawców (jeżeli byli zgłoszeni).  

2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony 

Zamawiającego. 

4. Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny zawierać następujące dane: 

NABYWCA: 

Gmina Miasta Gdyni 

81-382 Gdynia 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  

NIP 5862312326, 

ODBIORCA: 

Laboratorium Innowacji Społecznych 

81-451 Gdynia 

Al. Zwycięstwa 96/98 

Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz wynikające z niniejszej umowy dokumenty winny być wysyłane 
na adres ODBIORCY 

5. Faktura płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty 
złożenia w siedzibie Zamawiającego wraz z odpowiednimi załącznikami i kompletem wymaganych 
dokumentów. 

6. Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

 
§ 12 Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Gwarancję liczy się od daty 
podpisania ostatecznego protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej 
w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia (lub w innym terminie ustalonym z 
Zamawiającym). W wypadku gdy powstała usterka może stanowić zagrożenie dla życie lub zdrowia, 
powodować niebezpieczeństwo dla budynku i ludzi się w nim znajdujących, uniemożliwiać właściwe 
działanie obiektu w stopniu znacznym, powodować znaczne straty materialne, Wykonawca dokona 
naprawy niezwłocznie tj. zgłosi gotowość do wykonywania  prac naprawcze w terminie nie późniejszym, niż 
6 godzin od momentu zgłoszenia (za zgłoszenie uznaje się także zgłoszenie telefoniczne lub mailowe).   

 
§ 13 Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 



 

 

1.1 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminu określonego w § 2 niniejszej umowy, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2.  

1.2 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy – Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do 
podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w terminie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku 
niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w wezwaniu, 

1.3 za zwłokę w usunięciu wad, usterek i innych nieprawidłowości, stwierdzonych przy odbiorze robót lub 
ujawnionych i zgłoszonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w  umowie, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na 
usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

1.4 za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie  
Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 11 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,  
a także dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 

3. Jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość kary umownej - Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 14 Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie 14 miesiąca od 
wystąpienia wskazanych poniżej okoliczności: 

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

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (oznaczające winę po stronie Wykonawcy), 
3) nie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego (oznaczające winę po stronie 
Wykonawcy). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku: 
1) nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim 

jednokrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej 
wymogami (oznaczające winę po stronie Wykonawcy). 

3. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej.  
4. W wypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w ciągu 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

prac w toku, według stanu na dzień rozwiązania umowy, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego oraz Zamawiającego roboty przerwane 

oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 5 dni, usunie z miejsca 
wykonywania robót budowlanych urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5.  W przypadku odmowy przez Wykonawcę uczestnictwa w czynnościach, o których mowa w niniejszym 
paragrafie oraz odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, Zamawiający sporządza ten protokół bez 
udziału Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy w części, w mocy pozostają postanowienia 
dotyczące gwarancji i rękojmi dla prac wykonanych w ramach części umowy, która pozostała w mocy.  

 
 

§ 15 Zmiany umowy 
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział 
możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego.  



 

 

3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających  
z niniejszej umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy 
w następującym zakresie : 
1.1 zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
1.2 zmiany sposobu, terminów płatności, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub 

wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy, 
1.3 zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia niezawinionych  

i niemożliwych do uniknięcie przez Wykonawcę opóźnień wynikających z: 
1.3.1 wstrzymania robót przez Zamawiającego, 
1.3.2 odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  
1.3.3 działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mające bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, 
1.3.4 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych o charakterze szczególnym nie 

występującym w danej porze roku w naszej strefie klimatycznej, kolizji z występującymi 
instalacjami lub sieciami, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków technicznych, 
potwierdzonych przez Zamawiającego, 

1.3.5 wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności.  

1.4 technologii wykonania robót bez zmiany, wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 
1.4.1 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń o parametrach lepszych od wskazanych  

w zapytaniu, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót; 

1.4.2 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w zapytaniu ofertowym w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy; 

1.4.3 koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 
lub materiałowych niż wskazane w zapytaniu ze względu na zmiany obowiązującego prawa;  

1.4.4 niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w zapytaniu spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofanie z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

1.5 zmiany podwykonawcy robót na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych 
warunków jak podwykonawca pierwotny. 

2. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania Zamawiającego o: 

2.1.1 zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2.1.2 zmianie osób reprezentujących, 
2.1.3 ogłoszeniu upadłości, 
2.1.4 ogłoszeniu likwidacji, 
2.1.5 zawieszeniu działalności, 
2.1.6 wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA. 

 
 

§ 16 Pozostałe postanowienia umowy 
1. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone są w języku polskim. 
2. Strony dopuszczają prowadzenie korespondencji w formie mailowej.  
3. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
4. W przypadku kolizji zapisów poszczególnych dokumentów stanowiących łącznie niniejszą umowę – strony 

ustalają, iż pierwszeństwo będą miały zapisy umowy. 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego  

w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane. 



 

 

6. W przypadku powstania sporu w związku z realizacją niniejszej umowy strony dążyć będą do ugodowego 
rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

7. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania 
sporów wynikających z niniejszej umowy będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy.  

 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

Załączniki do Umowy: 

Załącznik nr 1 –Oferta wykonawcy 

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  

 

 

 


