
 
           

                            Załącznik Nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA PN/6/2020 
 
 
 
 

zawarta w dniu .............................. 2020 r. pomiędzy:  
 
Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:  864-15-77-743,  REGON:  
000302385, reprezentowanym przez: 
1. Marek Kos  -   Dyrektor SSDŚ, 
zwanym dalej „Zamawiającym”; 
       
a:  
....................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................, 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym, dalej „Wykonawcą”. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawarto 
umowę następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Pełnienie 
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego 
pn.: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku Centrum Dziennej Opieki 
Psychiatrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pełnić w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją 
zadania inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1. 

3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że jeżeli Strony nie zdefiniowały danego 
działania niezbędnego do prawidłowej realizacji umowy, jako obowiązku Zamawiają-
cego, Stroną zobowiązaną do wykonania takiego działania jest Wykonawca.  

4. Dokładny zakres budowy określa dokumentacja projektowa opracowywana w formu-
le „zaprojektuj i wybuduj” przez Wykonawcę robót budowlanych, w oparciu o Kon-
cepcję Wielobranżową Zamawiającego. 

5. Integralną częścią umowy są Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
wraz z załącznikami i dodatkami do SIWZ oraz oferta Wykonawcy wraz z załączni-
kami. 

6. Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas pełnienia nadzoru następujące doku-
menty: kopię umowy z Wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, dokumentację projektową (niezwłocznie po otrzymaniu od Wykonawcy 
robót), posiadane decyzje administracyjne pozwalające na realizację inwestycji, pyta-



 
 

nia i wyjaśnienia dotyczące zagadnień technicznych udzielone Wykonawcom w trak-
cie prowadzonego postępowania na roboty budowlane. 

§ 2. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji poszczególnych obowiązków w następu-
jących terminach: 

a) przez cały okres realizacji robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 1, przy 
czym planowane zakończenie robót budowlanych nastąpi w terminie do dnia 
23.02.2021 r., 

b) zakończenie przedmiotu umowy w terminie miesiąca od dnia zakończenia robót 
budowlanych. 

2. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się 
wskazać Wykonawcy pismem oraz drogą e-mailową na 5 dni przed tym terminem. 
Planowane rozpoczęcie robót marzec 2020 r. 

3. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia swoich obowiązków przez cały 
okres trwania rękojmi za wady i gwarancji jakości tj. 120 miesięcy liczone od dnia 
odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 

4. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu 
wykonywania robót budowlanych. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia 
robót określonych w §1 ust. 1 nie stanowi podstawy do podwyższenia wysokości 
wynagrodzenia.  

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1)  sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - Inspek-
torów Nadzoru zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i 
warunkami pozwolenia na budowę, 

2) sprawdzenie kompletności oraz weryfikacja dostarczonej przez Wykonawcę robót 
dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków lub niezgodności, 

3) zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawną, terenem budowy, jego uzbroje-
niem i zagospodarowaniem, 

4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno-
ści realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepi-
sami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z Wykonawcą robót budow-
lanych, 

5) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywania robót budowlanych 
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami 
stawianymi w trakcie realizacji inwestycji, 

6) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpi-
sów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonania robót, 

7) prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elemen-
tów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania 



 
 

i odbioru robót wraz z dokumentacją projektową w oparciu o wyniki badań tych cech 
dostarczonych przez Wykonawcę robót, 

8) akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod kątem ich rodzaju, 
parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia, 

9) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, de-
klaracji zgodności oraz atestów na materiały, urządzenia i inne elementy wykorzy-
stane w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywa-
nia w/w materiałów, 

10) egzekwowanie od Wykonawcy robót wymaganych badań i pomiarów, 

11) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń potwierdzonych 
wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów za-
krytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowla-
nych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów bu-
dowlanych oraz urządzeń technicznych, 

12) kompleksowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbiorów częściowych oraz 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

13) sprawdzanie zakresu rzeczowego i ilościowego zrealizowanych robót oraz kontrola 
i akceptacja wyliczeń w księdze obmiarów, 

14) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem, 

15) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w 
trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących 
wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody 
Projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicz-
nych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych, 

16) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym po-
stępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w 
których będą brali udział przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację zadania 
inwestycyjnego tj. Wykonawca robót, Inspektorzy Nadzoru oraz powołany przez Za-
mawiającego Zespół Nadzoru,   

17) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów doty-
czących ochrony środowiska, zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, 

18) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązu-
jącymi przepisami, 

19) zapewnienie pobytu Inspektorów Nadzoru w zakresie niezbędnym do prawidłowe-
go i terminowego wykonania zamówienia oraz na każde wezwanie Zamawiającego i 
Wykonawcy robót, wszystkie pobyty na budowie muszą być udokumentowane, 

20) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygo-
towanych przez Wykonawcę robót dokumentów odbiorowych niezbędnych do prze-
prowadzenia odbioru końcowego i oddania inwestycji do użytkowania, 



 
 

21) udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwa-
niem ewentualnych wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi (okres 
gwarancji wynosi 120 miesięcy, okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy), 

22) na 14 dni przed upływem okresu rękojmi za wady uczestnictwo w odbiorze po 
upływie okresu rękojmi za wady oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnie ujawnio-
nych wad i usterek,  

23) na 14 dni przed upływem okresu gwarancji jakości uczestnictwo w odbiorze po 
upływie okresu gwarancji jakości oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnie ujawnio-
nych usterek. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do działania w ramach niniejszej umowy z zachowa-
niem lojalności wobec Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą powodować po jego stronie 
konflikt interesów pomiędzy Zamawiającym, a innymi podmiotami biorącymi udział 
w realizacji inwestycji, a w szczególności z Wykonawcą robót budowlanych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowanie wszelkich czynności mających na 
celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru świadczonych przez siebie usług; 

b) dołożyć wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w terminowej 
realizacji inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstania; 

c) dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawców, podwykonawców robót 
budowlanych oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, aby nie 
następowały z jego winy opóźnienia w realizacji inwestycji. 

§ 5. 

1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe 
wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby: 

a) ……………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; 

b) ……………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

c) ……………………………………………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroe-
nergetycznych bez ograniczeń.  

3. Ze strony Zamawiającego prace będzie koordynował powołany Zespół Nadzoru nad 
realizacją inwestycji. 

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 



 
 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy,       
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania: 
a) części powierzonego zamówienia: 

……………………………………………………………………. 

b) nazwy i adresu podwykonawcy:  

………………………………………………………........................  

6. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonaw-
ca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługę. Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zda-
niu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powie-
rzyć realizację usługi. 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zaso-
by Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowią-
zany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wyko-
nawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na któ-
rego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie za-
mówienia. 

8. Powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wy-
konania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchy-
bienia lub zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego 
własne działania, uchybienia lub zaniedbania. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówie-
nia wykonaną przez podwykonawcę. 

§ 6. 

1. Strony ustalają kary umowne mające zastosowanie w następujących przypadkach: 
a) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca 

zapłaci karę  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót (ulegających zakryciu, 
zanikających, częściowych) z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego robót z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 zł. za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

d) za każdy dzień przerwy w realizacji robót Wykonawcy robót budowlanych, 
spowodowanej niewywiązywaniem się przez Wykonawcę z obowiązków 
określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00 
zł. za każdy dzień przerwy, 

e) za każdy przypadek niewykonania przeglądu gwarancyjnego w okresie 
gwarancji jakości robót budowlanych, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 



 
 

1.000,00 zł. za każdy taki przypadek, 

f) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna Wykonawca będzie zo-
bowiązany do zapłaty Zamawiającemu odszkodowania uzupełniającego pokrywają-
cego w całości poniesioną szkodę. 

3. W przypadku, w którym na skutek przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie 
do utraty dofinansowania przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie 
do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania w pełnej wy-
sokości dofinansowania. 

4. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę 
noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający 
ma prawo potrącenia kwoty kary umownej z faktury za wykonany przedmiot umo-
wy, wystawionej przez Wykonawcę, jak również z wniesionego zabezpieczenia na-
leżytego wykonania umowy, w przypadku braku wpłaty w terminie określonym w 
nocie obciążeniowej. 

5. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 
zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 7. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę ………….. zł. netto (słownie: ………….), 
tj. ………. zł. brutto (słownie: ……….). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją Przedmiotu umowy, jak również wszystkie koszty w nich nie 
ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy, a 
także oddziaływanie czynników mających wpływ lub mogących mieć wpływ na 
koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie 
może być podstawą do podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Cena ryczałtowa brutto określona przez Wykonawcę w ofercie odpowiada 
zakresowi  prac wskazanemu w  SIWZ i umowie oraz  ustala wysokość należnego 
wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie prac oraz  wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

5. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, co wynika z istoty ryczałtu i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację. 

7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie 
faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych i przesłanych zgodnie z 
ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prawnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191). 



 
 

8. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowi podpi-
sany protokół częściowy/ końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem. 

9. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury na konto Wy-
konawcy:................................................................................................ 

10. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 
handlowych. 

11. Przeniesienie wierzytelności w sposób określony trybem art. 509 do 518 Kodeksu 
Cywilnego, a wynikających z niniejszej umowy, wymaga zgody Zamawiającego oraz 
jego podmiotu tworzącego. 

12. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy 
nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu 
Cywilnego ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej 
strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.  

§ 8. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 
inwestycji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wy-
gaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w umowie z Wykonawcą robót 
budowlanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

2. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania 
okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych. 

§ 9. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:  
a) Wykonawca robót budowlanych przerwał z przyczyn leżących po stronie 

Inspektora Nadzoru realizację umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Za 
przyczyny nie leżące po stronie Inspektora Nadzoru nie mogą być uznane 
zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia, bądź których 
Inspektor Nadzoru miał lub mógł mieć świadomość biorąc pod uwagę 
zawodowy charakter swojej działalności. 

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi 
nadzoru pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy powstaje dopiero po bezskutecznym 
upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, wyznaczonego 
Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego zobowiązania umownego,  

c) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową lub też nienależycie 
wykonuje swoje zobowiązania umowne. Uprawnienie Zamawiającego do 
odstąpienia od umowy powstaje dopiero po bezskutecznym upływie 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni roboczych, wyznaczonego 
Wykonawcy na piśmie, na wywiązanie się z danego zobowiązania umownego, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem 
uzasadnienia. 

3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia.  

4. 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 dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

§ 10. 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych Strony 
przewidują możliwość aneksowania umowy: 
1) w przypadku następstwa prawnego podmiotu wstępującego w miejsce wybra-

nego Wykonawcy, 

2) w przypadku zmiany osób, którym Wykonawca zamierza powierzyć funkcję: in-
spektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
wskazanych w wykazie osób załączonym do oferty, wyłącznie na zasadach  i w 
trybie określonym w ustawie Prawo Budowlane, pod warunkiem, że osoby te 
spełnią wymogi i kryteria oceny określone dla każdej z tych funkcji na etapie 
składania ofert, 

3) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zmiany terminu 
realizacji robót budowlanych,  

4) w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy – zmiana ceny brutto, w przy-
padku: 
a) zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązy-

wać będzie od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających tą zmianę. 
W takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie 
zmianie, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana 
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania za-
mówienia przez Wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Zmiany określone w pkt 4  lit. b), c) i d) mogą nastąpić wyłącznie  po złożeniu pisemnego 
wniosku Wykonawcy, w którym wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszty 
wykonania przedmiotu umowy, a Zamawiający uzna ten wniosek za zasadny. W ta-
kim przypadku zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wej-
ścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany. 

3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.  

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 



 
 

5. Zamawiający informuje, że skorzysta z możliwości zmiany umowy na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku zaistnienia 
potrzeby takiej zmiany i po spełnieniu określonych przesłanek. 

6. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wy-
rażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11. 

Strony postanawiają, iż w przypadku sporu lub stwierdzenia naruszenia umowy będą 
dążyć w dobrej wierze do rozwiązania sprawy we własnym zakresie, a następnie po-
przez rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zamawiające-
go. 

 

§ 12. 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i oferta Wyko-
nawcy stanowią integralną cześć umowy. 

2. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności za-
chowania formy pisemnej. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowane będą prze-
pisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  z czego 2 egz. otrzymuje 
Zamawiający, a 1 Wykonawca.              
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