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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

WZÓR UMOWY 
UMOWA NR ……………………. 

 
 
zawarta w dniu ............2020 r. w Gogolinie 
pomiędzy Gminą Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, posiadająca nr NIP 7561025656, 
REGON 000527948 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Gogolina - Joachima Wojtalę 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
zwaną dalej „Wykonawcą” 
reprezentowaną przez:................................–.................................... 
 

§ 1 Przedmiot Umowy 
 

1. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nr ………….. w dniu ............ Zamawiający 
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w ramach zadania:  
 

Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem 
nasion.  

 
Zadanie realizowane jest w ramach działania Ochrona różnorodności biologicznej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
  
Zgodnie: 
1) ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) z Ofertą Wykonawcy z dnia ...........................  

2. Przedmiotem zamówienia jest założenie łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem nasion 
rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu. Łąki obejmują dwie lokalizacje przy ulicy 
Sportowej w Gogolinie, działki nr 1/3 i 37, obręb Gogolin 2 oraz przy ulicy Rybackiej w Gogolinie, 
działki nr 674/2 i 675/2, obręb Gogolin 2.   

3. Zadaniem Wykonawcy będzie: 
1) przygotowanie terenu pod założenie łąk kwietnych, 
2) dobór składu mieszanek nasion na podstawie badań gleby i lokalnych warunków, 
3) dokonanie wysiewu nasion w miejscach lokalizacji łąk kwietnych, 
4) pozyskanie nasion roślin rodzimych muraw kserotermicznych z terenu regionu oraz 

konfekcjonowanie nasion, 
4. Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o przedmiot umowy do pielęgnacji łąk kwietnych przez 

okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 1a Zatrudnienie 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres realizacji umowy, zatrudniać na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 
2019 r. poz. 1040 ze zm.) wszystkich pracowników wykonujących czynności polegających na 
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pracach: ziemnych, pracach związanych z karczowaniem, orką, wałowaniem, pozyskaniem i 
wysiewem nasion.  

2. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca zobowiązuje 
się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu przez Wykonawcę na podstawie 
umowy o pracę pracowników, potwierdzające wykonanie obowiązku, określonego w § 1a ust. 1. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu Wykonawcy. 

3. Nie przedłożenie przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego oświadczenia 
zgodnie z ust. 2, traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
na umowę o pracę. 

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia wszystkich pracowników wykonujących czynności 
o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników) oraz 
liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu 
– za każdego pracownika wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 2 Terminy realizacji 

 
1. Za termin wykonania przedmiotu umowy ustala się termin bezusterkowego odbioru: 

1) wykonania łąki kwietnej przy ulicy Sportowej w Gogolinie  – w terminie do … dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 

2) wykonania łąki kwietnej przy ulicy Rybackiej w Gogolinie – w terminie do … dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 

3) pozyskania i konfekcjonowania nasion muraw kserotermicznych z terenu regionu w terminie 
do 120 dni od dnia zawarcia umowy; 

2. Realizacja całości przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 
września 2020 r.  

 
§ 3 Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dokonywanie kontroli w trakcie wykonywania zobowiązań określonych umową przez 

Wykonawcę, w tym m.in. : kontroli jakości i terminowości wykonania prac; 
2) w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału siewnego, nieprawidłowego 

wykonania przygotowania gleby pod obsiew, strony sporządzą protokół wskazując w nim 
rodzaj i zakres stwierdzonych wad oraz termin do usunięcia stwierdzonych wad, nie dłuższy 
niż 5 dni. Protokół stanowić będzie wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy 
o usunięcie wad w wyznaczonym terminie. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 
wad na własny koszt i w wyznaczonym terminie; 

3) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy, jeżeli będzie to 
wymagane. 

 
§ 4 Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
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1) wykonania łąk kwietnych na wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach zgodną 
z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze sztuką ogrodową, obowiązującymi 
przepisami, normami; 

2) zastosowania różnych mieszanek nasiennych w zależności od warunków glebowych 
i siedliskowych  panujących na danym terenie oraz oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca 
odpowiada za dostosowanie mieszanki nasion do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji; 

3) wykonania badań gleby na każdym stanowisku, niezbędnych do ustalenia składu 
gatunkowego mieszanek; 

4) przygotowania gleby pod siew zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, doboru sposobu 
wykonania łąki do danej lokalizacji; 

5) dostarczenia tabelarycznego składu mieszanki z podaniem następujących informacji: nazwa 
polska, nazwa łacińska, okres kwitnienia, informację czy roślina jest jednoroczna czy 
wieloletnia, udział procentowy. Zestawienie musi być dostarczone na 7 dni przed 
planowanym wysiewem nasion w wersji edytowalnej w celu uzgodnienia z Zamawiającym 
ostatecznego składu mieszanki; 

6) pielęgnacji łąk kwietnych przez okres 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru 
wykonanych łąk, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 

7) wykonania dosiewów uzupełniających w przypadku stwierdzenia wad oraz podejmowania 
niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w przeciągu 5 dni od stwierdzenia wad przez 
Zamawiającego bądź zaistnienia konieczności podjęcia zabiegów pielęgnacyjnych; 

8) prowadzenia prac pielęgnacyjnych, tak aby zapewnić stały efekt estetyczny i wykwitnięcie 
roślin na poziomie min. 20%; 

9) zgłaszania wykonania poszczególnych prac pielęgnacyjnych Zamawiającemu. 
2. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) ma obowiązek gospodarowania powstałymi 
podczas realizacji zadania odpadami zgodnie z ustawą  o odpadach. 

3. Wykonawca ma obowiązek zastosowania przy realizacji prac materiałów oraz urządzeń 
posiadających właściwe atesty. 

4. Utrzymanie terenu prac ziemnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
5. Oznakowania na własny koszt miejsca prac ziemnych, zgodnie z przepisami BHP, a także 

zapewnienie dozoru. 
6. Wykonawca będzie prowadził prace ziemne w  sposób powodujący,  jak  najmniejsze  

utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego i pieszego,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  
ostatecznego przedmiotu umowy.   

7. W przypadku stwierdzenia braku wykwitnięcia łąk kwietnych - na poziomie min. 20% w terminie 
do 30.08.2020 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dosiewek materiału siewnego oraz 
uzyskania protokolarnego potwierdzenia w/w prac przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pełnego pokrycia i zadarnienia pełnej powierzchni 
łąk kwietnych do dnia 30.09.2020 r. W przypadku wystąpienia łysin Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania dosiewek materiału siewnego oraz uzyskania protokolarnego 
potwierdzenia w/w prac przez Zamawiającego. Dosiewki zostaną wykonane w terminie zgodnym 
ze sztuką ogrodniczą.  Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia pielęgnacji łąk 
przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru wykonanych łąk kwietnych.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
10. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością.      
11. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzane z jego winy osobom trzecim w trakcie    

wykonywania przedmiotu umowy. 
12. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy poinformuje przedstawiciela 

Zamawiającego  mailem o terminach rozpoczęcia prac na określonych lokalizacjach. 
13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi  na przedmiot umowy na 12 

miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie 

wskazanym w  § 4 ust1 pkt 7 umowy na własny koszt. 
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§ 5 Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........ 

zł brutto (słownie: ................), w tym ......% podatek VAT –.......... zł (słownie: ............). 
2. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu  

umowy, w tym między innymi koszty prac przygotowawczych, demontażowych,  porządkowych,  
zagospodarowania  terenu,  utrzymania i likwidacji zaplecza prac, pracy w godzinach 
nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport odpadów i ich zagospodarowanie, 
koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z prac ziemnych. 

 
§ 6 Rozliczenie 

 
1. Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  następowało  będzie  na podstawie  faktur 

częściowych oraz końcowej odpowiednio: 
a) pierwsza faktura częściowa po wykonaniu łąki kwietnej przy ulicy Sportowej Gogolinie 

w wysokości 41 % wartości umowy, o której mowa § 5 ust. 1;  
b) druga faktura częściowa po wykonaniu łąki kwietnej przy ulicy Rybackiej w Gogolinie 

w wysokości 51 % wartości umowy, o której mowa § 5 ust. 1; 
c) faktura końcowa po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia. 

2. Zapłata należności realizowana będzie przez Zamawiającego, na podstawie protokołów odbioru  
potwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz na podstawie faktur 
wystawionych przez Wykonawcę. 

3. Zapłata  należności  nastąpi  w  terminie do 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  przez 
Zamawiającego. 

4. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki.  
5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto  

Wykonawcy w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Błędnie 
wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 21-
dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 
dokumentów. 

6. Ceny prac nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
7. Dokonanie przelewu wierzytelności (cesja) wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 Kary umowne 
 

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

brutto określonego  w  §  5  ust.  1,  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  dnia  upływu  terminu 
umownego zakończenia prac określonych w § 2 ust. 2; 

b) za zwłokę w wykonaniu łąk kwietnych przy ul. Sportowej i ul. Rybackiej w wysokości 2 % 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego  w  §  5  ust.  1,  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  
od  dnia  upływu  terminu umownego zakończenia prac określonych w § 2 ust. 1 pkt 1) i pkt 
2); 

c) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za 
każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego terminu usunięcia wad; 

d) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które 
odpowiada  Wykonawca – w  wysokości  5 %  łącznego wynagrodzenia  brutto  określonego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Strony  zastrzegają  sobie,  że  niezależnie  od  kar  umownych  mogą  dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
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4. Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20 % wartości zamówienia. 
5. Kara  umowna  powinna  być  zapłacona  przez Wykonawcę  w  terminie  14  dni  od  daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia lub kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Jeżeli wysokości szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przekroczy wysokość kar umownych, 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 8 Odstąpienie od umowy 

 
1. 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  jedynie  wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu umowy  
tak  dalece,  że nie  jest  prawdopodobne,  żeby zdołał  go  ukończyć  w  terminie wyznaczonym  
przez  Zamawiającego przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiający może bez wyznaczenia 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania.  

3. Jeżeli  Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w  tym celu 
odpowiedni  termin. Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić. 

4. W  razie  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca  przy  udziale  Zamawiającego  sporządzi protokół 
inwentaryzacji prac w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy. 

5. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania umowy, 
których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji. 

 
§ 9 Zabezpieczenie 

 
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustala się zabezpieczenie w formie 

………………….. w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem, w kwocie ……………… 
złotych (słownie: …………………………………….). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy.  

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy i uznania umowy za należycie wykonaną. 

4. Kwotę zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za 
wady w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia tj. ……………. złotych (słownie: 
……………………………………….), Zamawiający zwróci najpóźniej w terminie 15 dni, po upływie okresu 
gwarancji i rękojmi za wady. 
 

§ 10 Zmiany umowy 
 

1. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany  
będą  korzystne  dla  Zamawiającego  lub  konieczność  wprowadzenia  zmian wynikać będzie 
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności 
zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:  
1) terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wraz  ze  skutkami  wprowadzenia  takiej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi 
wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od 
Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj.: 
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a) siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za 
okoliczności  siły  wyższej  uznają  w  szczególności: powódź,  huragan  lub  trąba 
powietrzna,  trzęsienie  ziemi,  upadek  statku  powietrznego, pożar, działania wojenne 
lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski 
żywiołowej itp.; 

b) wykrycie instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nieujętych w dokumentacji 
projektowej  i  niezinwentaryzowanych  przez  właścicieli  i gestorów  instalacji 
i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonywaniem przedmiotu 
umowy; 

c) odkrycie  na  terenie  łąk kwietnych  przedmiotów  o  znaczeniu  archeologicznym 
i historycznym; 

d) okoliczności  zaistniałe  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  tj.  warunki 
atmosferyczne,  utrudniające  lub  uniemożliwiające  terminowe  wykonania przedmiotu 
umowy; 

e) rozszerzenia  zakresu  prac  powierzonych  do  wykonania Wykonawcy  niniejszej umowy 
przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z treścią 
właściwych przepisów odrębnych; 

f) konieczność  zrealizowania  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  niż wskazane  
w  opisie  przedmiotu zamówienia,  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie przewidzianych  
rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 

2) zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci: 
a) zmiany rozwiązań technicznych/technologicznych, w tym materiałów i urządzeń, 

powodujące poprawienie parametrów jakościowych łąk kwietnych, z uwagi na postęp 
technologiczny; 

b) konieczności  realizacji  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych/technologicznych  niż  wskazane  w  specyfikacjach, w przypadku gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem zamówienia; 

c) odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, warunków technicznych/technologicznych   
skutkujących   niemożnością   zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

d) konieczności  zrealizowania  zamówienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań 
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiałów i urządzeń ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa; 

3) zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu); 
4) zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy 

i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT 
i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian); 

5) zmiany, polegające na ograniczeniu zakresu prac w przypadku, gdy wykonanie danych prac 
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy  (roboty  
zaniechane)  wraz  ze skutkami  zmiany  wysokości  wynagrodzenia w oparciu o kalkulację 
kosztów wynikającą z kosztorysu ofertowego; 

6) sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. 
7) w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a  także  

zapisy,  których wykonanie  jest  niemożliwe  ze  względu  na  obowiązujące przepisy prawa – 
w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów; 

8) wszystkie  powyższe  postanowienia  niniejszego  paragrafu stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 
takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień  zawartej  umowy  w  formie  aneksu  
do  umowy  jest  zgoda  obu  stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 
Podstawą do zawarcia aneksu są  dokumenty  (decyzje,  protokoły,  notatki  itp.),  z  których  
wynika  uzasadnienie dokonanych zmian; 
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9) zmiany postanowień umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogą być 
wprowadzone do umowy w każdym czasie; 

10) wszelkie  zmiany  Umowy  są  dokonywane   przez   Umocowanych   przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Sprawy sporne we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 


