
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
WZÓR UMOWY

zawarta w dniu ....................... roku w Borku Wlkp., pomiędzy Gminą Borek Wlkp. z siedzibą ul. 
Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. reprezentowaną przez:
Burmistrza Borku Wlkp. – Mariana Jańczaka
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - Mirosławy Kozłowskiej
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a 
.......................... z siedzibą......................................, reprezentowaną przez: 
..............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu  przetargowym 
w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 1
1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  na  rzecz 

Zamawiającego  robót  w  ramach  zadania  pn.:  Przebudowa  drogi  w  Siedmiorogowie 
Pierwszym.

2. Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodnie  z  projektem  technicznym  i  złożoną  ofertą 
przetargową, które stanowią integralne części niniejszej umowy.

3. Roboty budowlane określone w ust. 1 zostaną wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz przepisami prawa budowlanego.

§ 2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ........................ 

PLN (słownie: .............................................. złotych ....../100),
a  z  23%  podatkiem  VAT  .......................................... (słownie:  ................................/100) 
zgodne ze złożoną ofertą z dnia ................................

2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej 
Umowy.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie 
realizacji umowy.

3. Ostateczne  rozliczenie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktycznie  wykonanego 
zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego
z uwzględnieniem postanowień § 5.

4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni na podstawie faktury 
VAT. Faktura powinna być wystawiona na: Gmina Borek Wielkopolski, ul. Rynek 1, 63-810 
Borek Wlkp., NIP: 696-175-03-66.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany i 
zatwierdzony  przez  inspektora  nadzoru  i  przez  Zamawiającego  z  uwzględnieniem 
postanowień § 5.

6. Płatność  za  fakturę  VAT  będzie  dokonana  przelewem  z  konta  Zamawiającego  na  konto 
Wykonawcy.

7. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
§ 3

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego:
1) Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje niezbędne

do prawidłowego wykonania umowy oraz zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej  staranności określonej w art. 

355  kodeksu Cywilnego;
b) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy

na każde żądanie Zamawiającego.
2) nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: ........................
3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ............................
4) zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa
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z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).

2. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika 
budowy, terenu budowy w terminie do dnia ............................. .
3. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili 
wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.
4. Obowiązki wykonawcy:

1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) ze złożoną ofertą, w tym kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną;
b) zasadami sztuki budowlanej.

2) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
a) pisemnie  Zamawiającego  –  za  pośrednictwem  inspektora  nadzoru  o 
konieczności  wykonania  prac  dodatkowych  lub  zamiennych,  sporządzając  protokół 
konieczności  określający  zakres  robót  oraz  szacunkową  ich  wartość  wg  kosztorysu 
ofertowego.
b) o  zagrożeniach,  które  mogą  mieć  ujemny  wpływ  na  tok  realizacji  inwestycji,  
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia
za  umowny  zakres  robót  oraz  do  współpracy  z  Zamawiającym  przy  opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

3) w  przypadku  wystąpienia  konieczności  wykonania  prac  nie  objętych  kosztorysem 
ofertowym oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany 
niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

4) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:
a) urządzenia terenu budowy,
b) oznakowania terenu budowy,
c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
d) dokonania  uzgodnień  uzyskania  wszelkich  opinii  niezbędnych  do  wykonania 
przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,
e) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
f) zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i  pracownikom  jednostek  sprawujących  funkcje  kontrolne  oraz  uprawnionym 
przedstawicielom Zamawiającego,
h) uporządkowania  terenu  budowy  po  zakończeniu  robót  i  przekazania  go 
Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

5. Zapewnienie bezpieczeństwa:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,
2) w  przypadku  wystąpienia  prac  niebezpiecznych  dla  otoczenia,  należy  informować  z 

wyprzedzeniem 3-dniowym Zamawiającego,
3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  i  bezpieczeństwa  pracy.  Opłaty  i  kary  za 
przekroczenia w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi wykonawca.

6. Ubezpieczenie:
1) Wykonawca  w  imieniu  swoim  i  Zamawiającego  zapewni  polisę  ubezpieczeniową  na 

prowadzone roboty, o których mowa  § 1 ust. 1,
2) polisa oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez wykonawcę przedstawione do 

akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w umowie i 
następnie przedstawione na żądanie Zamawiającego,

3) obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

§ 4
1. Termin rozpoczęcia robót nastąpi dnia ....................................
2. Termin zakończenia prac i wykonania przedmiotu umowy nastąpi ...............................
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy 

w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
4. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy 
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wraz z wykonanym przedmiotem umowy.
5. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego 

po dniu doręczenia pisma.

§ 5
1. Protokół odbioru końcowego:

1) po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu  gotowości  odbioru  przez  inspektora  nadzoru  wykonawca  zawiadomi 
Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu wykonawca załączy następujące 
dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą,
b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,
c) dokumentację  powykonawczą  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 
nadzoru,
d) dziennik budowy,
e) oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z 
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami 
i Polskimi Normami,
f) protokoły badań i sprawdzeń,
g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem elementów, ich ilości i wartości 
ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

2) Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  końcowego  robót 
stanowiących  przedmiot  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi 
uczestników odbioru.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru:
1) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
b) jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  uniemożliwiają  użytkowanie  zgodnie  z 

przeznaczeniem,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  lub  żądać  wykonania 
przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 6
Wykonanie wskazówek i poleceń inwestora.  Wykonawca zobowiązuje się do:
1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy;
2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 

Umowy,  wszelkich  dokumentów,  materiałów  i  informacji  potrzebnych  mu  do  oceny 
prawidłowości wykonania Umowy.

§ 7
1. Wykonawca udziela ........ - miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej 

od dnia odbioru końcowego.
2. Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  ujawnionych  usterkach  w  terminie  3  dni  od  ich 

ujawnienia.
3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia  usterek  w  ciągu  7  dni  od  dnia  doręczenia 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach.
4. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po 
upływie okresu gwarancji.
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§ 8
W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  na  zasadach  uregulowanych  w  kodeksie  cywilnym  za 
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 
będą  one  wynikać  z  wad  przedmiotu  umowy  z  winy  Wykonawcy  lub  nie  dołożenia  należytej 
staranności przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 9
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  zamówienia  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki,
b) zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

i  rękojmi – w wysokości  – 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia od terminu ustalonego na usunięcie 
wad,

c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia określonego w § 2 
ust 1 umowy.

3.  Strony zastrzegają  sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10
1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  kwocie  ................ PLN 

(słownie:  ............................../100),  co  stanowi  6  % całkowitej  wartości  umowy,  dostarczone 
będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości oraz w walucie, 
w  której  jest  płatna  kwota  umowy. Zabezpieczenie  wykonania  umowy  wniesione  zostało 
w ................................

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 
w następujący sposób:
1) 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,
2) pozostałe 30 % nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady .

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością 
Zamawiającego  i  będzie  wykorzystane  do  zgodnego  z  umową  wykonania  robót   i  pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 11
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do tre-
ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki ta-
kich zmian:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu jego 

przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu zakończe-
nia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy,
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b) wystąpienia tzw. sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt  
niskie temperatury powietrza uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych,  
bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z wykonaw-
cą  itp.) zupełnie  niezależnych  od  wykonawcy,  uniemożliwiających  wykonanie  robót  w 
ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy 
może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej,

c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podsta-
wowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin reali-
zacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykona-
nia robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawo-
wym,

d) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
pomimo zachowania należytej staranności, w tym w szczególności konieczności uzyska-
nia decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczności wykona-
nia prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 
stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować ko-
niecznością konsultacji  z projektantem i  naniesienia przez niego poprawek lub zmiany 
projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu 
o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,

2) termin wykonania robót  określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonaw-

cy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla 

zamawiającego.  W takiej  sytuacji  zmiana terminu określonego w umowie jest  możliwa 
wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a wykonawca wyraził zgodę 
na zakończenie robót przed terminem;

3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może 
nastąpić w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót  będzie odbiegała od ilości 
przedstawionej w przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty. Wówczas 
określone w umowie  wynagrodzenie  kosztorysowe  zostanie  proporcjonalnie  zmienione 
(zmniejszone lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i  składników ceno-
twórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym wykonawcy;

4) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może 
nastąpić również w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w doku-
mentacji projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty, jeżeli  
zmiana taka podyktowana zostanie okolicznościami, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy;

5) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może 
nastąpić w przypadku zaniechania wykonania części robót określonych w dokumentacji 
projektowej i przedmiarze robót, który był podstawą obliczenia ceny oferty i wykonania w 
ich miejsce innych robót tzw. robót zamiennych. Zmiana taka jest możliwa jedynie w przy-
padku gdy wykonanie robót zamiennych nie będzie miało wpływu na  wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy;

6) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca 
przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji 
zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:

a) zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,
b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

3. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okoliczno-
ściach wymienionych w ust. 2
4. Dopuszczalne są zmiany nieistotnych postanowień umowy rozumianych w ten sposób, 
że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 
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publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienia czy też 
na wynik postępowania.
5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy.
6. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje 
roszczenia do Zamawiającego.
7. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej 
(aneksem).
8. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Ko-
deksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 
dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 12

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

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;

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;
c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2) Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 

odpowiada zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia,
b) rozliczenia  się  z  wykonawcą  z  tytułu  nierozliczonych  w  inny  sposób  kosztów  budowy 

obiektów  zaplecza,  urządzeń  związanych  z  zagospodarowaniem  i  uzbrojeniem  terenu, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy:

1) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
a) Zamawiający  nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty  faktur,  mimo  dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego  w 
niniejszej umowie,
b) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  że  wobec  zaistnienia  uprzednio  nie 
przewidzianych  okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  swoich  zobowiązań  umownych 
wobec Wykonawcy.

2) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  obciążają  następujące  obowiązki 
szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
(inspektora  nadzoru)  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  wg  stanu  na 
dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt 
strony, która odstąpiła do umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę 
do realizacji  innych robót, nie objętych umową, jeżeli  odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn nie zależnych od niego,

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

e) niezwłocznie  a  najpóźniej  w  terminie  30  dni  Wykonawca  usunie  z  terenu  budowy 
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urządzenia zaplecza budowy.
3. Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 i 2 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od 

realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy 
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

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

§ 13
1. Wszelkie  zawiadomienia,  korespondencja  oraz  dokumentacja  przekazywana  w  związku  z 

niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 
zawiadamiającą.  Zawiadomienia  mogą  być  przesyłane  telefaksem,  doręczane  osobiście, 
przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze 
Stron  zobowiązana  jest  do  informowania  drugiej  Strony  o  każdej  zmianie  miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca 
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres 
zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 14

1.   Przy  realizacji  niniejszej  Umowy  mają  zastosowanie  powszechnie  obowiązujące  przepisy 
prawa polskiego.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje, się przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy  prawo  budowlane,  a  w  sprawach  procesowych  przepisy  Kodeksu  postępowania 
cywilnego. 

3.   Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie,  z zastrzeżeniem ust. 4,  będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego.

4.  Na  wypadek  sporu  między stronami  na  tle  wykonania  niniejszej  Umowy,  Wykonawca  jest 
zobowiązany  do  wyczerpania  przede  wszystkim  drogi  postępowania  reklamacyjnego 
polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego.  Wykonawca ma 
obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie  7 dni od daty 
zgłoszenia  roszczenia  na  piśmie.  W  razie  odmowy  Wykonawcy  uznania  roszczenia 
Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający 
jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

§ 15

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach;  3  egzemplarze  dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata 
Skarbnika Gminy:

WYKONAWCA:
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