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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

UMOWA  Nr .......... 

 

Zawarta w dniu ......................... 2021 r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, posiadającą NIP 5110271300, REGON 130378261, zwaną 

dalej w tekście  "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy –   mgr Jacek Kołodziejski, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz, 

a 

................................................................................................................................................................. 

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 
    

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł do stosowania w Urzędzie Gminy w 
Lutocinie 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, których przedmiotem jest 

remont drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Lutocinie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, 
przedmiarem robót oraz zasadami wiedzy technicznej. 

3. Szczegółowy zakres i opis wykonania  przedmiotu  zamówienia  jest  zawarty w przedmiarze robót (kosztorysie 
ofertowym). 

4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, warunkami, 
w tym zgłoszeniem budowlanym, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a także 
sprawdził teren budowy i nie wnosi zastrzeżeń. 
 

§ 2 

Wynagrodzenie i sposób rozliczenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe (wyliczone na podstawie 
kosztorysu ofertowego) w wysokości ……………….………… złotych brutto, (słownie złotych: …………………………), w 
tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości …………….. %, to jest w kwocie ……….….. zł. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Strony uzgadniają jednorazową zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonane i odebrane 

roboty budowlane.  
4. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót.  
5. W przypadku, gdy określone roboty objęte danym zamówieniem wykonywane były przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie dowody zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, 
za które wynagrodzenie częściowe zostało wypłacone.  

6. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie wystawiona 
przez Wykonawcę faktura po protokolarnym odbiorze robót.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w 
terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury VAT wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.  
Dane do wystawienia faktury: Gmina Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin,  NIP: 5110271300. 

8. Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 3 

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu robót do kwoty określonej w budżecie gminy na w/w 
inwestycję. 
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§ 4 

Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Termin wykonania robót ustala się nie później niż do 15 października 2021 roku. 
 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia 
określonymi w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralną część umowy oraz z obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć budowę oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 
3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć teren budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, 

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu 
umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
Funkcję kierownika robót pełnić będzie …………………………. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do 
wglądu. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie na odbiór robót. 

7. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki szczegółowe: 
7.1. niezwłoczne przedstawianie wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego, a następnie Zamawiającemu, wszelkich robót dodatkowych, zamiennych i 
niewymagających wykonania; powyższe roboty winny być opisane w przygotowanym przez Wykonawcę 
protokole konieczności; 

7.2. informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

7.3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji z winy 
Wykonawcy -  naprawienia ich. 

 

§ 6 
Oświadczenia Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, że:  
1) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, 
2) posiada odpowiednie doświadczenie i uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,  
3) dysponuje pracownikami niezbędnymi do prawidłowego wykonania umowy oraz posiada potencjał 

techniczny i ekonomiczny, 
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, 
5) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe oraz osobowe i następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzoną działalnością zgodną z przedmiotem 
umowy obejmującą cały okres realizacji przedmiotu umowy, 

6) Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy, będzie posiadał ważne polisy 
ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 4 i 5, 

7) zapoznał się z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia i przyjmuje ją do realizacji bez 
zastrzeżeń, 

8) wycenił wszystkie roboty budowlane i usługi związane z wykonaniem zamówienia oraz nie będzie wnosił 
żadnych roszczeń z powodu nieprawidłowego oszacowania wartości swojej oferty. 

 
§ 7 

Materiały do wykonania przedmiotu umowy 
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z 16.04.2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

3. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty, w tym 
świadectwa jakości. 
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§ 8 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) przekazania Wykonawcy placu budowy  wraz z niezbędną dokumentacją,  
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót,  
3) odbioru przedmiotu umowy po jego wykonaniu.  
4) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty. 

 
§ 9 

Zamawiający nie wyraża zgody wykonawcy na cesję wierzytelności, powstałych w wyniku realizacji warunków 
umowy na rzecz osób trzecich (przelew wierzytelności art. 509 K.C.). 
 

 
§ 10 

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty fachowe oraz dostarczenie wraz z 

fakturą za wykonane roboty świadectwa jakości.  
2. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy, 

potwierdzonego protokołem odbioru. 
3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 
4. W  okresie  gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt zgłoszonych wad w terminie 

do 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faxem) powiadomienia przez Zamawiającego.  
5. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o 

których został powiadomiony przez Zamawiającego. 
6. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i 

Zamawiającego. 
7. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas wystąpienia wady, czyli o czas liczony od dnia 

zgłoszenia wady przez Zamawiającego do dnia usunięcia wady. 
8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi,  jeżeli  

Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę  o  wadzie  przed  upływem okresu rękojmi. 
9. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie 

uprawniony do dokonania usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i 
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

10. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu nieusunięcia wad w terminie, 
w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia licząc od wartości brutto całości robót określonej w §2 ust. 1. 

11. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczając Wykonawcy 
odpowiedni termin, zachowując jednocześnie prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody 
wynikłej z opóźnienia. 

12. Zamawiający ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 
pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie gwarancji 
jakości, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 9, 10 i 11. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone 
Zamawiającemu lub osobom trzecim spowodowane istnieniem wad materiałów lub robót oraz szkody 
powstałe przy usuwaniu tych wad. 
 

§ 11 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
2. Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawcą na żądanie  Zamawiającego winien 

przedłożyć mu projekt umowy o podwykonawstwo. 
3. Umowa z Podwykonawcą w przypadku, gdy Zamawiający jej zażąda winna być przedłożona Zamawiającemu 

do akceptacji w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca otrzymał to żądanie. 
4. Projekt umowy winien zawierać zapisy dotyczące szczegółowego określenia zakresu zamówienia 

powierzonego Podwykonawcy oraz sposobu rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Podwykonawcą. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie 7 dni od jej przedłożenia 
oznacza akceptację przez Zamawiającego. 
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5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej zapłaty 
Podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o Podwykonawstwo 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę zamówienia. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców. 

9. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia podwykonawcom: 
(jeżeli dotyczy)  
a) Nazwa Podwykonawcy: ………………………………... Opis powierzonej części zamówienia: …………………….………… 
b) Nazwa Podwykonawcy: ………………………………... Opis powierzonej części zamówienia: ……………………………… 

 

 

§ 12 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego tj. ………………………… zł (słownie: ......................................) 
w formie ……………........................…............... 

2. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 70% zostanie zwrócona bądź uwolniona w przypadku 
innych form zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu ostatecznego odbioru. 

3. Pozostałe 30%  zostanie zwrócone bądź uwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
§ 13 

Odbiór robót 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie pełnego zadania określonego w 
§ 1 umowy. 

2. Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie. 
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go 

o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 
4.1. jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
4.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiający może odstąpić od 

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, 
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia 

terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
7. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w 

umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 
8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swój bieg termin na 

zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do 
czasu usunięcia tych wad.  

§ 14 
Kary umowne 

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

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki, 
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2.2. za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub ujawnionych 
w czasie gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
2.4. z tytułu każdorazowego braku zapłaty lub każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy; 

2.5. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia 
projektu umowy o podwykonawstwo; 

2.6. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany - w wysokości 1000 zł za każdy przypadek nie przedłożenia, 

2.7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1000 
zł za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Wykonawcy nie przysługują kary, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 15  niniejszej umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 40% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

5. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia oraz innych należności przysługujących Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy  
bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

 

§ 15 
Odstąpieni od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku, o których mowa w 
zdaniu 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
2.1. Wykonawca  nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym przez Zamawiającego. 
2.2. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie. 
2.3. Wykonawca przerwał realizację robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i przerwa trwa dłużej 

niż 7 dni, 
2.4. zaistniały nowe, nieznane dla Zamawiającego w dniu podpisania przedmiotowej umowy okoliczności, 

które uniemożliwiają stronom wykonanie umowy, 
2.5. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 
2.6. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
2.7. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

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

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w sytuacjach określonych w ust. 2, Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania tej części umowy, która zostanie przez 
Zamawiającego odebrana i nie jest upoważniony do żądania kar, odszkodowania, czy też pozostałej części 
umówionego wynagrodzenia.  

6. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki  
szczegółowe : 
6.1. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy  protokół inwentaryzacji  robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 
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6.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
która odstąpiła od umowy. 

6.3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 
przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

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

6.5. Zamawiający w  razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany 
jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 
b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od umowy. 

 
§ 16 

Zmiany umowy 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany.  
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy  oraz  

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, 
że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy. 
 

§ 17 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą  
polubownie.  

3. W przypadku  braku  porozumienia  spory  rozstrzygane  będą  przez  Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 18 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy. 
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