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ID.271.18.2021 
 
- projekt- 

 
UMOWA Nr ......... / 2021 

 
zawarta w dniu …………………….. 2021 r. w Bolkowie bez obowiązku stosowania trybu 
przetargowego określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo o zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), gdyż szacunkowa wartość zamówienia 
publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł,  
 
pomiędzy:  
Gminą Bolków, 59-420 Bolków, ul. Rynek 1,  NIP: 695-13-99-915, 
reprezentowaną przez:  
Grzegorza Kucaba – Burmistrza Bolkowa 
przy kontrasygnacie Małgorzaty Wypych - Skarbnika Gminy, 
a firmą: 
..................................................................................................................................................... 

                                    NIP: .........................  
z siedzibą w ..............................................................................................................................,  
działającą na podstawie:.........................................................................................................., 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
.................................................................................................................................................., 
o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Ścieżka Kasztelana  z tarasami widokowymi” realizowanego w ramach projektu pn.: 
„Rozwój usług turystycznych na terenie Gminy Bolków poprzez budowę szlaku pieszego 
wokół zamku Bolków”, dofinansowanego z RFIL. 
Pełen zakres opracowania dokumentacji powinien obejmować  koncepcję projektową, 
dokumentację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i wszelkie niezbędne uzgodnienia / 
pozwolenia na zagospodarowanie terenu i budowę ścieżki wraz z tarasami. 

W swym zakresie dokumentacja ma obejmować budowę ścieżki spacerowej 
prowadzącej wzdłuż murów zamku przez polanę znajdującą się pod jego murami, a 
następnie wzdłuż muru miejskiego w kierunku Rynku w Bolkowie oraz 
zagospodarowanie terenu ww. polany będącej częścią działki numer 320/19.  W zakres 
przedmiotowej dokumentacji wchodzi także zagospodarowanie fragmentu terenu 
znajdującego się przed wejściem na „Ścieżkę Kasztelana” tuż przy bramie wejściowej do 
Zamku. 
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1.1. Dokumentacja projektowa winna zostać przygotowana w oparciu o 

przedstawione w pkt. 3 założenia koncepcyjne Zamawiającego.  

1.2. Wykonawca przed opracowaniem projektu budowlanego zobowiązany jest 
wykonać i uzgodnić z Zamawiającym koncepcję zagospodarowania terenu.  

1.3. Koncepcja winna uzyskać status zatwierdzonej pisemnie przez 
Zamawiającego. Po akceptacji koncepcji projektant może przystąpić do prac 
projektowych. 

1.4. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy aktualny wypis i wyrys z 
MPZP. 

 
2. Dokumentacja projektowa obejmuje w szczególności: 

2.1. sporządzenie mapy do celów projektowych,  

2.2. sporządzenie wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci 
energetycznej od Tauron Dystrybucja S.A. 

2.3. wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa budowlanego obejmującą PZT wraz z instalacjami: elektryczną oświetlenia 

ścieżki oraz monitoringu wizyjnego – w 5 kompletach + 1 komplet w formie 

elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf,  

2.4. sporządzenie kosztorysów inwestorskich – 2 komplety w formie papierowej + 

1 komplet w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf i 

.ath, 

2.5. sporządzenie przedmiarów robót – 2 komplety w formie papierowej + 1 

komplet w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf i 

.ath, 

2.6. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych – 2 komplety w formie papierowej + 1 komplet w formie 

elektronicznej na płycie CD lub DVD – pliki w formacie .pdf, 

2.7. sporządzenie informacji do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 

kompletów w formie papierowej + 1 kompletu w formie elektronicznej na płycie 

CD lub DVD – pliki w formacie .pdf, 

2.8. uzyskanie wszystkich wynikających z przepisów opinii i uzgodnień w tym zgody 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura w Legnicy,  

2.9. złożenie do Starosty Jaworskiego kompletnego wniosku i uzyskanie 

pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, dla których uzyskanie pozwolenia 

jest wymagane lub/i zaświadczenia o braku sprzeciwu Organu przy zgłoszeniu 

robót budowlanych.  

 

UWAGA: W przypadku gdy wniosek o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót 

będzie składany do Starosty po 19 września 2021 r. dokumentacja będąca 

przedmiotem zamówienia winna być dostosowana do znowelizowanych przepisów 

ustawy Prawo Budowlane. 
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3. Założenia projektowe: 
Koncepcja zagospodarowania, jak i sam projekt obejmują część terenu działki o numerze 
320/19 oraz pięciometrowy pas wskazany przez Zamawiającego, usytuowany między 
murem miejskim, a prywatnymi działkami, na odcinku od polany pod zamkiem do         
ul. Farbiarskiej, budynek nr 9. Założeniem Zamawiającego jest pokazanie walorów 
krajobrazowych i turystycznych „perełki” Bolkowa jaką jest Zamek i otaczająca go 
okolica. Założeniem projektowym jest takie zagospodarowanie przedmiotowego terenu, 
które w jak największym stopniu umożliwi korzystanie z tarasów widokowych wszystkim 
zainteresowanym osobom, również z niepełnosprawnościami, a także zachęci do 
spaceru przez starówkę Bolkowa, a następnie i inne atrakcje jakie ma do 
zaprezentowania gmina. 

 
Założenia projektowe winny obejmować następujące elementy: 
 
3.1.  Zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Zamku.  
W dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją należy przewidzieć 
zagospodarowanie terenu znajdującego się po prawej i lewej stronie od bramy zamku w 
kierunku placu parkingowego przy ul. Bolka. 
 
3.2. Dostosowanie / przebudowę ścieżki  wytyczonej wzdłuż murów zamku z 
centralnym punktem usytuowanym na polanie pod zamkiem. 
Założeniem Zamawiającego jest zaprojektowanie ścieżki prowadzącej od głównej bramy 
wejściowej do zamku poprzez tarasy widokowe, a następnie wzdłuż muru zamku i muru 
miejskiego w kierunku ul. Farbiarskiej, z wyjściem za budynkiem nr 9. 
Cała ścieżka winna być z 2 stron zamknięta stylizowanymi, kutymi bramami dającymi 
możliwość zamykania deptaka i tarasów widokowych na okres zimowy.  
Na całej długości ścieżki i deptaka Wykonawca powinien zaplanować użycie naturalnych 
materiałów (kamień, metal, drewno itp.), wykorzystanie naturalnej rzeźby terenu oraz 
mocowania elementów na stalowych konstrukcjach.  
Projektowana ścieżka w swojej początkowej części, powyżej polany, na której mają 
powstać tarasy widokowe winna mieć formę deptaka z platformami i poręczą. Mur 
zamku nie może pozostawać w bezpośrednim kontakcie z deptakiem. Projekt części 
ścieżki – nazwanej deptakiem ma uwzględniać rozmieszczenie oświetlenia parkowego i 
niezbędną wycinkę / pielęgnację drzew. 
Wykonawca na etapie przygotowywania koncepcji powinien zaproponować dwa 
warianty zejścia / obejścia do tarasów widokowych. Pierwszy wariant miałby obejmować 
przejście przez portal w murze, który należy odbudować. Drugi, łagodne obejście 
pomiędzy murem zamkowym,  a dawnym murem miejskim.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najbardziej optymalnej wersji. 
Na skarpie / polanie pod murami zamku od strony Starówki winna zostać 
zaprojektowana ścieżka przecinająca tarasy, pozwalająca na spacer także osobom z 
niepełnosprawnościami.  
Projektowane na ścieżce i deptaku podesty, mostki itp. udogodnienia w pokonywaniu 
nierówności trasy powinny być mocowane na stalowych konstrukcjach.  
Założenia obejmują także zabezpieczanie murów przy zejściu do ul. Farbiarskiej. 
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Na etapie projektu należy także przewidzieć wyburzenie wszystkich nielegalnych 
budowli przyległych do muru miejskiego – przywrócenie do stanu pierwotnego.  
Odcinek ścieżki, planowany poniżej trasów widokowych i skierowany do wyjścia przy              
ul. Farbiarskiej winien być szerokości 5m.  Na odcinku o szerokości 1m licząc od muru 
miejskiego powinny znaleźć się niskie nasadzenia ozdobnej, nie kwitnącej zieleni 
(dopuszczalna kłująca), stanowiącej strefę bezpieczeństwa. Następnie należy 
zaprojektować około 1,80m drogi, stanowiącej podjazd dla pojazdów służb. Należy 
przewidzieć 1,2m chodnika dla pieszych wraz ze schodami terenowymi, wyłożonego 
kostką granitową ze stopniem z bloku granitowego. Chodnik powinien być ograniczony 
co najmniej z jednej strony poręczą wykonaną z naturalnych materiałów (drewno, sznur, 
metal itp.) osadzonych na konstrukcji stalowej.  Symetrycznie, pięciometrowy pas 
przeznaczony na drogę podjazdową i chodnik dla pieszych powinien zamykać 1m pas 
zieleni – może być powieleniem nasadzeń projektowanych bezpośrednio pod murem 
miejskim. Wykonawca winien zaproponować sposób oddzielenia ścieżki na całej długości 
między tarasami a ul. Farbiarską od części prywatnych terenów mieszkańców oraz 
osłonięcie subtelnym ogrodzeniem miejsc prywatnych,  negatywnie wpływających na 
estetykę teren (niewyremontowane komórki, budynki po byłej garbarni).  
 
3.3.  Przebudowę polany pod zamkiem na tarasy widokowe.  
Wykonawca powinien zaprojektować  jednometrowy pas z zielenią oddzielający mury 
zamku oraz granice prywatnych posesji.  
Koncepcja zakłada zaprojektowanie jednometrowego pasa wyższej i niższej zieleni, 
biegnącego wzdłuż mur zamku oraz granic posesji prywatnych – oddzielającego zamek i 
posiadłości mieszkańców od centralnej części inwestycji tj. tarasów widokowych.   
Przebudowa polany mieszczącej się pod murami zamku winna polegać na uwydatnieniu 
wyróżniających się poziomów, wyeksponowaniu naturalnego ukształtowania terenu 
(odkryciu skały), dokonaniu nasadzeń niskiej i wysokiej zieleni,  wytyczenia ścieżki / 
ścieżek spacerowych, zaprojektowanie małej zabudowy o lekkiej formie: 1 kuta pergola / 
altana na około 4 osoby z możliwością obsadzenia roślinami, kosze na śmieci, kilka ławek 
/ siedzisk umiejscowionych w miarę możliwości w zacienionych punktach. Na terenie 
należy przewidzieć wycinkę, przecinkę zieleni w niezbędnym zakresie, montaż 
monitoringu, oświetlenia niskiego i wysokiego parkowego. Na terenie nowo 
projektowanych tarasów należy przewidzieć miejsce na  6 stylizowanych tablic 
informacyjnych. 
 
3.4.  Wyznaczenie punktów z niskim i wysokim oświetleniem parkowym.  
Oświetlenie planowane na całej długości ścieżki z uwzględnieniem części w formie 
deptaka oraz na tarasach widokowych. 
 
3.5. Monitoring wizyjny – tylko na tarasach widokowych. 
 
3.6. Projektant powinien przewidzieć wymianę lub wzmocnienie 2 drewnianych 
słupów elektrycznych osadzonych na terenie polany pod zamkiem. 
  
Nowo projektowany teren musi posiadać podłączenia do prądu, monitoringu wizyjnego, 
które winno być przedmiotem niniejszej dokumentacji. 
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3.7.  Wszelkie decyzje  czy uzgodnienia wyboru rozwiązań będą konsultowane z 
Zamawiającym na bieżąco. Obowiązuje forma pisemna zatwierdzania ustaleń. 
3.8. Projekt wymaga wykonywanych na bieżąco uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 
3.9.  Zamawiający dopuszcza zmianę wyżej opisanych założeń projektowych, jeśli 
wynikać to będzie z przepisów prawa lub uzgodnień. 
 
 

4. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z przepisami prawa: 
4.1. Prawem budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 

z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi. 
4.2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U.  z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.).  

4.3. Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 
215 z późn. zm.).  

4.4. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),  

4.5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz.719 z późn. zm.). 

4.6. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117). 

4.7. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129). 

4.8. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389).  

 
 

5. Dokumentacja techniczna: 
5.1. Powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 
5.2. Powinna dawać możliwość wykorzystania jako opis przedmiotu zamówienia do 

przetargu w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych - na roboty budowlane oraz  późniejszą realizację tych robót. 

5.3. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań 
materiałowych i wybranej technologii. 
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§ 2 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 oraz przeniesienie praw o którym mowa w § 5 jest, 
zgodnie z treścią złożonej oferty wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: 
………………... zł, plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23%, co stanowi 
kwotę brutto: ……………………zł, słownie ………………………………………………………………..zł. 

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmieniać ceny wykonania zamówienia określonej 
powyżej. Cena jest stała i nie podlega waloryzacji. 

 

§ 3 

Warunki płatności 

 
1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w  § 2 ust. 1 nastąpi wyłącznie jednorazowo, 

po spisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez uwag lub protokołu odbioru z 
usunięcia wad  przedmiotu umowy,  o których mowa w  § 4 ust. 4 pkt 4.1. i 4.2. 
niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto 
podane na rachunku fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT . 

3. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 
Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 
terminu płatności. 
 

§ 4 
Termin wykonania 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na 120 dni od dnia zawarcia 

niniejszej umowy,  przez co należy rozumieć odebranie bez uwag przez komisję 
odbiorową Zamawiającego kompletnej dokumentacji wraz z decyzją Starosty 
Jaworskiego o pozwoleniu na budowę lub brakiem sprzeciwu do zgłoszenia robót.  

2. Przedstawienie koncepcji do zatwierdzenia Zamawiającemu Strony ustalają na termin 
do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne opracowanie, będące przedmiotem 
umowy najpóźniej 7 dni przed złożeniem dokumentacji do Starosty Jaworskiego w celu 
uzyskania decyzji lub zaświadczenia.  

4. Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od daty jego 
otrzymania, na okoliczność czego sporządzony zostanie, przy udziale upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy: 
4.1.    Protokół odbioru w przypadku braku uwag do przedmiotu umowy. 
4.2.    Protokół odbioru warunkowy w przypadku wystąpienia wad i braków w 
           przekazanym opracowaniu stanowiącym przedmiot umowy. 
4.3.    Protokół odmowy odbioru w przypadku wykonania przedmiotu umowy w sposób 
           uniemożliwiający realizację inwestycji na podstawie przekazanego opracowania.  
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§ 5 
Prawa autorskie 

 
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie, w tym pozyskane na własny 
koszt od podwykonawców i dalszych podwykonawców, do przedmiotu umowy 
opisanego w § 1 na następujących polach eksploatacji: 
1.1. Zwielokrotnianie i utrwalanie w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego, technikę cyfrową. 
1.2. Publikowanie. 

2. Udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp do przedmiotu umowy 
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w ramach postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją.   

3. Użyczanie. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do 

przedmiotu umowy opisanego w § 1 oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie 
autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

 
 

§ 6 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym realizację zamówienia, tak 
aby w możliwie najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby 
Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie w tym względzie prawo do zgłaszania uwag i wskazówek, 
dokonywania korekt. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, 
jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
techniki i współczesnej wiedzy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek 
oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu konsekwencji 
proponowanych rozwiązań. 

4. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego 
spotkaniach, związanych z realizacją umowy.  

5. Przedmiotem zamówienia jest również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót budowlanych prowadzonych w ramach przedmiotowego zadania. Zamawiający 
przewiduje łącznie 2 pobyty projektantów na placu budowy (wraz z dojazdem). Termin 
sprawowania nadzoru autorskiego: przez cały okres realizacji robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, włącznie z procedurami 
odbiorowymi. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również udzielanie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców, 
zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na budowę 
obiektu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w zakresie 
stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 
oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
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przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentów projektowych, 
które wynikają z błędów lub niedokładności projektu. Koszty takich zmian lub 
przeprojektowania będą ponoszone przez Wykonawcę. 

7. W przypadku stosowania przez Wykonawcę w dokumentacji technicznej znaków 
towarowych, patentów, pochodzenia czy nazw producentów, należy wskazać możliwość 
zastosowania dla tych rozwiązań - rozwiązań równoważnych (zamiennych), z 
określeniem parametrów minimalnych, które muszą być spełnione w przypadku 
stosowania rozwiązań równoważnych (zamiennych).  

8. Dokumentację należy zaopatrzyć w pisemne oświadczenie projektanta, że została ona 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami i wydana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

9. Opracowane przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny uwzględnić koszty 
przywrócenia terenu, po wykonanych robotach do stanu pierwotnego. 

 

§ 7 

Gwarancja i rękojmia 
 
Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na 
wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru kompletnego opracowania.  
 

§ 8 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2%  
          wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki 
          względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w 
          okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o  
          którym mowa w § 2 ust.1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od 
umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 
łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust.1. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia 
za wykonanie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§ 9 

Odstąpienie od umowy 
 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
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1.1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z niżej wymienionych sytuacji:  

a) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku/składnika(-ów) majątku Wykonawcy; 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

d) jeżeli kary, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.1 lub 1.2. przekroczą 10% wartości 

brutto umowy określonej w § 2 ust. 1; 

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 

realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 2 

tygodnie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia. 

 
 

§ 10 

Zmiany umowy 
 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.  
2. Zmiana może dotyczyć wszystkich istotnych postanowień umowy pod warunkiem, że nie 

spowoduje zwiększenia wielkości lub zakresu zamówienia. 
3. Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. 
4. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane 

przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Do kierowania sprawami stanowiącymi przedmiot umowy  Wykonawca   wyznacza:  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Jako koordynatora w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji umowy Zamawiający 

  wyznacza:  ............................................................................... ………………………………………… 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

  przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień  
  publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 

4. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 4 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 


