
   

 

 

Umowa numer DOP.022.____.2019 

zawarta w Warszawie, dnia ______________ 2019 roku, 

zwana dalej „Umową” 

 

pomiędzy Stronami: 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisanym 
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 
RIK/8/2000/SPW o numerze REGON: 016387044; posługującym się NIP: 525 - 129 - 03 – 92;  kto re 
reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

Pani Krystyna Salamonik-Latos – Gło wna Księgowa 

zwane dalej „Zamawiającym”, 

a, 

………………., z siedzibą w ………………. ul. ………………., REGON………………., NIP: ……………….,  

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2018 roku poz1986 ze zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest produkcja wystawy czasowej Muzeum Warszawy pod tytułem „Orno znaczy 
zdobię”, która odbędzie się w Sali wystaw czasowych siedziby Zamawiającego przy Rynku Starego 
Miasta 28 w Warszawie w okresie 16 maja 2019 roku – 18 sierpnia 2019 roku.  

2. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania niezbędnych projektów warsztatowych;  

2) dostawy wraz z montażem gablot wystawienniczych, zgodnie ze specyfikacją zawartą w 
dokumentacji projektowej; 

3) dostawy mebli wystawienniczych wraz z montażem, zgodnie ze specyfikacją zawartą w 
dokumentacji projektowej; 

4) realizacji przestrzeni Wystawy zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej; 

5) aranżacji mebli w przestrzeni Wystawy zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej; 

6) aranżacji muzealiów w przestrzeni Wystawy, w szczególności wieszanie ram, montaż muzealiów; 

7) wykonanie montażu i ustawienie oświetlenia dla gablot zgodnie z dokumentacją projektową; 

8) demontażu scenografii Wystawy z przestrzeni wystaw czasowych; 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w dwóch etapach: 

1) etap pierwszy – produkcja i montaż scenografii wystawy czasowej „Orno znaczy zdobię” 

2) etap drugi – demontaż scenografii wystawy czasowej „Orno znaczy zdobię”. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy stanowi dokumentacja projektowa wykonana przez 
pracownię projektową Pana Marcina Kwietowicza oraz scenariusz wystawy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż projektant wskazany w ust. 5 powyżej oraz 
inne osoby wskazane przez Zamawiającego, będą pełnili nadzór autorski w czasie realizacji 
przedmiotu Umowy. Zmiana osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany Umowy. 
Zamawiającemu przysługuje prawo do wskazania innych osób, które będą pełniły nadzór autorski. 

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentacji projektowej oraz innych kwestii spornych, 
decydujące zdanie ma Zamawiający – osoby wskazane w § 6 ust. 1 pkt. 2) Umowy.  
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7. Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 powyżej zostanie przekazana Wykonawcy na zewnętrznym 
nośniku danych w dniu zawarcia Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania wszelkich prac składających się na przedmiot 
Umowy. 

 

§ 2 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego o fakcie, że kamienice przy 
Rynku Starego Miasta znajdują się w strefie ograniczonego ruchu dla pojazdów mechanicznych,  
w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać właściwe przepustki, 
zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 4143/2010 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 
dnia 29.01.2010 roku Regulamin wydawania i użytkowania przepustek uprawniających do wjazdu i 
postoju w strefie objętej zakazem ruchu na terenie Starego i Nowego Miasta oraz Placu Zamkowego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania wszelkich zaleceń przekazanych przez Zamawiającego,  
w szczególności Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z pracownikami wskazanymi przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie 
niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się jednocześnie do 
wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie przy pomocy osób posiadających właściwości, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym.  

5. Wykonawca oświadcza, iż wszystkie osoby wykonujące czynności w ramach przedmiotu Umowy 
posiadają właściwości, o których mowa w ust. 4 powyżej oraz posiadają doświadczenie w pracy  
z obiektami zabytkowymi lub muzealiami (jeżeli ze względu na charakter czynności są one niezbędne). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z najwyższą starannością wynikającą 
z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, a także zgodnie z obecnym 
stanem wiedzy specjalistycznej z zakresu, do której przedmiot Umowy przynależy. 

7. Wszelkie dokumenty i materiały będące własnos cią Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu 
umoz liwienia mu prawidłowej realizacji Umowy, pozostają wyłączną własnos cią Zamawiającego.  

8. Wykonawca nie moz e dystrybuowac  w z aden sposo b dokumento w i materiało w, o kto rych mowa  
w ust. 7 powyz ej, nie moz e takz e ich powielac  w całos ci ani w częs ci bez uzyskania wczes niejszej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający moz e wydac  taką zgodę według własnego uznania.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zwro cic  Zamawiającemu materiały, o kto rych mowa w ust. 7 i 8 powyz ej, 
niezwłocznie po wykonaniu Umowy, bądz  w przypadku wygas nięcia, wypowiedzenia, rozwiązania 
Umowy, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania z Zamawiającym wszelkich spraw dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku na terenie, gdzie wykonywane są czynnos ci 
objęte przedmiotem Umowy oraz w ciągach komunikacyjnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wykonac  przedmiot Umowy w taki sposo b, aby Zamawiający nie utracił 
gwarancji na wczes niej wykonane i odebrane prace.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia włas ciwych działan  w zakresie ochrony s rodowiska na 
terenie, gdzie wykonywane są czynnos ci objęte przedmiotem Umowy oraz w bezpos rednim jego 
otoczeniu. 
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14. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania czynności objętych 
przedmiotem Umowy osobom trzecim, chyba że zastrzegł w ofercie, iż realizację tej części prac planuje 
powierzyć podwykonawcom. W takiej sytuacji za działania i zaniechania podwykonawcy lub 
podwykonawców odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.  

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1,  
z materiałów własnych i przy użyciu urządzeń własnych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest użyć do wykonania przedmiotu Umowy wyłącznie urządzeń i towarów  

a.  posiadających certyfikat dopuszczenia do obrotu na terenie Unii Europejskiej; 

b. spełniających wymogi BHP; 

c. spełniających wymogi środowiskowe. 

17. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone w ramach przedmiotu Umowy gabloty, przedściany, sprzęt, 
urządzenia oraz inne elementy składające się na Wystawę są: 

a. nowe, nieużywane, nie powystawowe, nieregenerowane; 

b. nie noszą wad prawnych, ani fizycznych. 

18. Montaż wystawy musi uwzględniać, iż Muzeum Warszawy otwarte jest dla publiczności – prace 
prowadzone przez Wykonawcę nie mogą zakłócać zwiedzania wystawy głównej Muzeum Warszawy 
przez Zwiedzających.  

19. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów, 
sposobów montażu oraz wykończenia stelaży i gablot, w tym montowania obiektów i ram. 
Zamawiający dokona akceptacji przedstawionych rozwiązań w terminie 3 dni roboczych od dnia ich 
przedłożenia do akceptacji.  

 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

1) część pierwszą przedmiotu Umowy nie później niż do 14 maja 2019 roku; 
2) część drugą przedmiotu Umowy w okresie od 19 sierpnia 2019 roku do 22 sierpnia 2019 roku. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ustalić harmonogram realizacji przedmiotu Umowy z Zamawiającym w 
trybie roboczym.  

3. Za datę zakon czenia czynnos ci wchodzących w zakres przedmiotu Umowy przyjmuje się datę 
ostatecznego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowos ci do odbioru, jez eli 
czynnos ci wchodzące w zakres przedmiotu Umowy zostaną odebrane przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokona odbioru kaz dej z częs ci przedmiotu Umowy i sporządzi protoko ł z przyjęcia 
przedmiotu Umowy w terminie nie dłuz szym niz  7 dni. 

5. Jez eli w toku czynnos ci odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jez eli wady nadają się do usunięcia, moz e odmo wic  odbioru kon cowego do czasu usunięcia wad; 
przy czym jez eli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający moz e 
powierzyc  usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy albo z ądac  stosownego 
odszkodowania 

2) jez eli wady nie nadają się do usunięcia i: 

a. jez eli nie uniemoz liwiają one uz ytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający moz e obniz yc  odpowiednio wynagrodzenie; 
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b. jez eli wady uniemoz liwiają uz ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moz e odstąpic  
od Umowy lub z ądac  wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, z e z czynnos ci odbioru zostanie sporządzony protoko ł, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez  terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad przedmiotu Umowy. 
Usunięcie wad zostanie potwierdzone w protokole odbioru kon cowego. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

2. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos ci 
………..(słownie brutto złotych:  ……….. 00/100), kto re obejmuje wszelkie koszty wykonania 
przedmiotu Umowy, w tym za wykonanie: 

1) etapu pierwszego w wysokos ci: …….. (słownie brutto złotych:  ……….., 00/100); 
2) etapu drugiego w wysokos ci: ………..(słownie brutto złotych: ……….., 00/100). 

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik numer 2 do Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia robo t zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie. 

5. Podstawą okres lenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protoko ł koniecznos ci  podpisany 
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony 
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczego łowej. 

6. W przypadku, gdy powstanie koniecznos ci wykonania przez Wykonawcę prac nieujętych w 
dokumentacji projektowej, niezbędnych do nalez ytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 
sporządzi kosztorys i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zmiany 
wynagrodzenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o kto rym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w formie aneksu do Umowy.  

7. Podstawą wystawienia faktur jest oryginał protokołu odbioru kaz dego etapu przedmiotu Umowy 
podpisany bez uwag i zastrzez en . Protoko ł stanowi załącznik do faktur. 

8. Wynagrodzenie okres lone w ust. 1 powyz ej zostanie uiszczone w terminie do 21 dni od dnia 
doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.   

9. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach. 

10. Za dzien  zapłaty uwaz a się dzien  obciąz enia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie moz e dokonac  cesji wierzytelnos ci z tytułu nalez nego mu wynagrodzenia.  

12. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje i wyczerpuje całos c  nalez nos ci, jaką Zamawiający jest 
zobowiązany wypłacic  Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji lub 
zwiększeniu. 

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający moz e z ądac  zapłaty kary umownej w wysokos ci do 
15% wartos ci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku opo z nienia względem termino w oznaczonych w § 3 ust. 1 Umowy oraz względem 
szczego łowych termino w wskazanych w Harmonogramie, Zamawiający moz e z ądac  zapłaty kary 
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umownej w wysokos ci do 1% wartos ci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy za kaz de 
rozpoczęte 24 godziny opo z nienia. 

3. Zamawiający moz e z ądac  zapłaty kary umownej w wysokos ci do 1 % wynagrodzenia, o kto rym mowa 
w § 4 ust. 1 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia nalez nego 
podwykonawcom. 

4. W przypadku łamania przepiso w BHP i ppoz  oraz naruszen  w zakresie prawa pracy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci do 1 000,00 złotych. 

5. W przypadku spowodowania uszkodzenia obiektu lub jego wyposaz enia Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci do 5 000,00 złotych. 

6. W przypadku nieusunięcia usterek lub wad przedmiotu Umowy w terminach okres lonych w § 8, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokos ci do 1 000,00 złotych za kaz dy dzien  
opo z nienia. 

7. W przypadku innego niz  okres lone w ust. 2 -6  nienalez ytego wykonania Umowy, Zamawiający moz e 
z ądac  zapłaty kary umownej w wysokos ci do 1 % wartos ci wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 
Umowy, odrębnie za kaz dy przypadek nienalez ytego wykonywania Umowy. 

8. Kary umowne okres lone w ustępach od 2 do 7 podlegają kumulacji. 

9. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 
niniejszym Wykonawca wyraz a zgodę.  

10. Niezalez nie od odpowiedzialnos ci Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyz szającego wysokos c  
zastrzez onych kar umownych. 

 

§ 6 

REALIZACJA UMOWY 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: 

………... 

2) ze strony Zamawiającego: 

 ………..; 

 ………... 

2. Osoby wskazane w ust. 1 lit a. powyżej ze Strony Wykonawcy stanowią skład minimalnym – niezbędny 
do kontaktów z Zamawiającym. Każda zmiana osobowa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy w terminie 15 dni od jej zawarcia, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okolicznos ci powodującej, z e wykonanie Umowy nie lez y w interesie publicznym, czego nie 
moz na było przewidziec  w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca moz e z ądac  
wyłącznie wynagrodzenia nalez nego z tytułu wykonanej częs ci Umowy. 

2. Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy, gdy Wykonawca: 

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienalez ycie i pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub nalez ytego wykonywania Umowy  
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados c uczyni z ądaniu Zamawiającego; 
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2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie czynnos ci objętych przedmiotem Umowy  
na okres dłuz szy niz  5dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego 
nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

3) z przyczyn zawinionych pozostaje w zwłoce z realizacją robo t tak dalece, z e wątpliwe jest 
dochowanie terminu zakon czenia przedmiotu Umowy;  

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowien . 

3. Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy w razie wypełniania przez Wykonawcę postanowien  Umowy  
w sposo b niezgodny z jej postanowieniami, po uprzednim pisemnym wezwaniu do jej prawidłowego 
wykonywania. W  przypadku, o kto rym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy nie przysługuje 
jakiekolwiek wynagrodzenie. 

4. W przypadku opo z nienia się przez Wykonawcę z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponad 3 dni  
od upływu terminu okres lonego w § 3 ust. 1 umowy, Zamawiający moz e odstąpic  od Umowy  
bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpic  w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci i powinno 
zawierac  uzasadnienie. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dnia 
stwierdzenia podstawy odstąpienia. 

7. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego: 

1) w ciągu 7 dni od daty odstąpienia, Strony sporządzą szczego łowy protoko ł inwentaryzacji prac  
w toku według stanu na dzien  odstąpienia; 

2) Wykonawca moz e z ądac  wyłącznie wynagrodzenia nalez nego z tytułu wykonanej i odebranej  
przez Zamawiającego bez zastrzez en  częs ci Umowy. 

 

§ 8 

GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres od dnia podpisania 
protokołu odbioru do 18 sierpnia 2019 roku. Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia, towary i 
elementy dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę składające się na Wystawę oraz wykonanie 
Wystawy. 

2. Okresy wskazane w ust. 1 powyz ej liczone będą od dnia następującego po podpisaniu protokołu 
odbioru przedmiotu Umowy bez uwag i zastrzez en . 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 48 od dokonania zgłoszenia. 
Na czas usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest zapewnic  sprzęt zastępczy o parametrach nie 
gorszych od włas ciwego elementu składającego się na Wystawę.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad, w terminie okres lonym w ust. 3 powyz ej, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia lub zlecenia usunięcia wad podmiotom trzecim na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji na całos c  przedmiotu Umowy. 

 

 

§ 9 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
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Strony będą starały się rozwiązac  w drodze negocjacji ewentualne spory związane z realizacją Umowy. W 
przypadku nieosiągnięcia porozumienia, w sposo b opisany w zdaniu poprzedzającym, w terminie 30 dni 
od dnia zgłoszenia sporu na pis mie przez kto rąkolwiek ze Stron, spory związane z Umową rozstrzygac  
będzie sąd powszechny miejscowo włas ciwy dla Zamawiającego. 

 

§ 10 

ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych oraz w następujących przypadkach:  

1) wystąpienia w trakcie realizacji Umowy zmiany urzędowej stawki podatku od towaro w i usług dla 
przedmiotu Umowy lub innych przepiso w prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamo wienia; 

2) siła wyz sza uniemoz liwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

3) zmiany sposobu realizacji zamo wienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach prawa 
mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

2. Strony mają prawo do przedłuz enia terminu realizacji przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, 
z powodu kto rych będzie zagroz one dotrzymanie terminu zakon czenia realizacji przedmiotu Umowy, 
w następujących sytuacjach: 

1) jez eli przyczyny, z powodu kto rych będzie zagroz one dotrzymanie terminu zakon czenia realizacji 
przedmiotu Umowy, będą następstwem okolicznos ci, za kto re odpowiedzialnos c  ponosi 
Zamawiający, w szczego lnos ci będą następstwem nieterminowego przekazania terenu prac, 
koniecznos ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos ci miały lub 
będą mogły miec  wpływ na dotrzymanie terminu zakon czenia realizacji przedmiotu Umowy; 

2) gdy wystąpi koniecznos c  wykonania prac zamiennych lub innych prac niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamo wien  
dodatkowych, kto re wstrzymują lub opo z niają realizację przedmiotu Umowy; 

3) wystąpią opo z nienia w dokonaniu okres lonych czynnos ci lub ich zaniechanie przez włas ciwe 
organy administracji pan stwowej, kto re nie są następstwem okolicznos ci, za kto re Wykonawca 
ponosi odpowiedzialnos c ; 

4) wystąpienia siły wyz szej uniemoz liwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

5) wystąpienia robo t dodatkowych i zamiennych. 

3. Wykonawca  jest uprawniony do z ądania zmiany Umowy w zakresie materiało w, parametro w 
technicznych, technologii wykonania czynnos ci objętych przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) koniecznos ci zrealizowania jakiejkolwiek częs ci czynnos ci, objętych przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązan  technicznych lub technologicznych, niz  wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 
stanu prawnego w oparciu, o kto ry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązan  groziło niewykonaniem lub nienalez ytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 

2) wystąpienia warunko w terenu, gdzie wykonywane będą czynnos ci objęte przedmiotem Umowy, 
odbiegających w sposo b istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczego lnos ci 
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 
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3) koniecznos ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązan  
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) wystąpienia z niebezpieczen stwa kolizji planowanymi lub ro wnolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) wystąpienia siły wyz szej uniemoz liwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 

4. Wykonawca jest uprawniony do z ądania zmiany wynagrodzenia nalez nego z tytułu realizacji Umowy 
odpowiednio w przypadkach okres lonych w ust. 3. 

5. Zamawiający jest uprawniony do z ądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatnos ci na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

6. Zamawiający przewiduje moz liwos c  zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1 – 3 w 
wysokos ci nie wyz szej niz  5 % wynagrodzenia opisanego w § 4 ust. 1 powyz ej. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaz nos ci. 

3. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny nieważne, niezgodne 
z prawem lub niewykonalne, taka nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność nie ma 
wpływu na żadne inne postanowienia Umowy, przy czym Umowa będzie interpretowane i zmieniona 
w zakresie dozwolonym prawem by dostosować ją do woli stron wyrażonej w Umowie. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 


