
   

 

 

UMOWA nr  ______ / 2019 

zwana dalej „Umową” 

zawarta w Warszawie, dnia ____________ 2019 roku, 

 

pomiędzy: 

 

Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie na Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod 

numerem RIK/8/2000/SPW, posiadającym REGON 016387044, posługującym się NIP 

5251290392, które reprezentuje: 

Pani Ewa Nekanda-Trepka – Dyrektor Muzeum; 

przy kontrasygnacie: 

Pani Krystyny Salamonik-Latos – Głównej Księgowej; 

zwanym dalej „Zamawiający” lub „Stroną”; 

 

a 

 

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

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

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Stroną”; 

 

 

na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.  Dz. U. z 2018 rpoz.1986 z późn.  zm.) o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest produkcja, dostawa i montaż scenografii wystawy czasowej Muzeum 

Warszawy pod tytułem Nieba i ziemi nie widać. Warszawiacy o wrześniu 1939 (dalej: 

„Wystawa”), która odbędzie się w sali wystaw czasowych siedziby głównej Zamawiającego przy 

Rynku Starego Miasta 28 w Warszawie w okresie 12 września 2019 roku – 5 stycznia 2020 roku.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej (dalej: 

„Dokumentacja”) wykonanej przez pracownię projektową nowy motyw Adam Orlewicz. 

Dokumentacja stanowi załącznik numer 1 do Umowy.  

3. Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy na zewnętrznym nośniku danych w dniu zawarcia 

Umowy. 

4. 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 

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

Dokumentacji 

4) przygotowania sal na potrzeby Wystawy zgodnie z wytycznymi Dokumentacji, w szczególności 

malowania ścian oraz wysłonięcia okien; 

5) aranżacji mebli wystawienniczych w przestrzeni Wystawy zgodnie z wytycznymi Dokumentacji; 

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

muzealiów; 

7) wykonania montażu i ustawienia oświetlenia w gablotach zgodnie z Dokumentacją; 

8) koordynowania realizacji wszelkich prac składających się na przedmiot Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, iż nadzór autorski w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy sprawowała będzie pracownia projektowa wskazana w ust. 2 powyżej,  a  za 

prawidłową realizację przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego nadzór będą sprawowały 

osoby wymienione w § 7 ust. 1 pkt 2). 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 oraz innych kwestii spornych, decydujące 

zdanie ma Zamawiający – osoby wskazane w § 7 ust. 1 pkt. 2) Umowy. 

7. Oferta Wykonawcy z dnia …………………………………… stanowi załącznik numer 2 do Umowy 

 

§ 2 

Oświadczenia i Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

a. zapoznał się z wymogami Zamawiającego, co do realizacji przedmiotu Umowy i nie zgłasza w 

tym zakresie żadnych uwag; 

b. posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy, a także doświadczenie w pracy z obiektami zabytkowymi lub muzealiami (jeżeli ze 

względu na charakter czynności są one niezbędne).; 

c. przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw osób trzecich; 

d. znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014, poz. 782), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na 

udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w zdaniu. poprzedzającym, zawartych w Umowie 

dotyczących go danych w zakresie obejmującym nazwę firmy ………………………………….. ; 

e. został poinformowany przez Zamawiającego o fakcie, że prace w siedzibie Zamawiającego 

muszą być prowadzone pod nadzorem osób wskazanych w §  7 ust. 1 pkt 2 w godzinach ich 



 

 

pracy, to jest w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. Wydłużenie lub zmiana godzin pracy w 

siedzibie Zamawiającego wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego; 

f. 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; 

g. dostarczone w ramach przedmiotu Umowy meble, gabloty, przedściany, sprzęt, urządzenia 

oraz inne elementy składające się na Wystawę są: 

 nowe, nieużywane, nie powystawowe, nieregenerowane; 

 nie noszą wad prawnych, ani fizycznych. 

h. zapoznał się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych, zawartymi w załączniku 

numer 3 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. wykonać przedmiot Umowy: 

 zgodnie ze wskazówkami i wytycznymi udzielanymi przez Zamawiającego, w szczególności 

w ścisłym współdziałaniu z Działem Organizacji Wystaw i Wydarzeń Muzeum Warszawy i 

osobami wskazanymi w §  7 ust. 1 pkt 2); 

 z należytą starannością, terminowo i bez wad; 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich, w 

szczególności nie naruszając dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, 

praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw 

własności intelektualnej, a także danych osobowych osób trzecich oraz przy zastosowaniu 

odpowiednich norm technicznych i branżowych; 

 z poszanowaniem mienia i dóbr należących do Zamawiającego, w szczególności 

eksponatów; 

b. we własnym zakresie ponieść całkowite koszty wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności 

zakupić i dostarczyć wszelkie niezbędne materiały, urządzenia i narzędzia; 

c. zapewnić materiały, urządzenia narzędzia i sprzęt w pełnej sprawności technicznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami i zasadami, w szczególności zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

oraz ochrony środowiska, mające certyfikat dopuszczenia do obrotu na terenie Unii 

Europejskiej; 

d. realizować prace wchodzące w zakres przedmiotu Umowy w sposób nie zakłócający 

zwiedzania wystawy głównej Muzeum Warszawy przez zwiedzających – w czasie realizacji 

przedmiotu Umowy Muzeum Warszawy otwarte jest dla publiczności; 

e. do utrzymania porządku na terenie, gdzie wykonywane są czynności objęte przedmiotem 

Umowy oraz w ciągach komunikacyjnych; 



 

 

f. przedkładać Zamawiającemu do akceptacji rysunki warsztatowe. Zamawiający dokona 

akceptacji lub zgłosi uwagi do przedstawionych rozwiązań w terminie 3 dni roboczych od dnia 

ich przedłożenia do akceptacji;  

g. przedkładać Zamawiającemu do akceptacji próbki materiałów, oraz sposób wykończenia 

Wystawy. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionych rozwiązań w terminie 3 dni 

roboczych od dnia ich przedłożenia do akceptacji;  

h. ponosić pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania (a 

także ich skutki) osób, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy, w 

szczególności za szkody powstałe na skutek zaniedbania, niedopełnienia lub niewykonania 

obowiązków wynikających z Umowy bądź właściwych przepisów; 

i. niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może mieć wpływ na 

realizację przedmiotu Umowy; 

j. niezwłocznie poinformować na piśmie Zamawiającego w przypadku zmiany danych, o których 

mowa w ust. 1 lit. d; 

k. nie wykorzystywać przekazanych mu przez Zamawiającego materiałów i informacji 

niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy do jakichkolwiek innych celów niż na potrzeby 

wykonania przedmiotu Umowy – wszelkie dokumenty i materiały będące własnością 

Zamawiającego, a przekazane Wykonawcy w celu umożliwienia mu prawidłowej realizacji 

Umowy, pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu materiały o których mowa w zdaniu poprzedzającym po wykonaniu Umowy, 

bądź w przypadku wygaśnięcia, wypowiedzenia, rozwiązania Umowy, bez dodatkowego 

wezwania ze strony Zamawiającego; 

l. wykonać przedmiot Umowy w taki sposób, aby Zamawiający nie utracił gwarancji na wcześniej 

wykonane i odebrane prace oraz rzeczy; 

l. naprawy uszkodzeń obiektu lub jego wyposażenia, w którym realizowana jest Wystawa, 

powstałych z winy Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 

m. uzyskać uprzednią zgodę Zamawiającego w przypadku, w którym będzie chciał powierzyć 

wykonanie 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. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu Umowy, w szczególności do udzielenia wsparcia, konsultacji i wyjaśnień niezbędnych 

do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Pod warunkiem zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy. 

 



 

 

§ 4 

Terminy i odbiór 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy od dnia 19 lipca do dnia 11 września 

2019 roku przy zastrzeżeniu ust. 2 i 3 poniżej. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy sale Wystawy od dnia 26 sierpnia 2019 roku. 

3. Strony ustalą harmonogram realizacji przedmiotu Umowy w trybie roboczym, nie później jednak niż 

w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy.  

4. Strony ustalą szczegółowy harmonogram prac montażowych mających miejsce w siedzibie 

Zamawiającego w trybie roboczym, nie później jednak niż w ciągu 3 dni przed montażem danego 

elementu wchodzącego w skład przedmiotu Umowy.  

5. Za datę zakończenia czynności wchodzących w zakres przedmiotu Umowy przyjmuje się datę 

ostatecznego powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

6. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy i sporządzi protokół z przyjęcia przedmiotu 

Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

7. Po realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający podpisze ilościowy protokół odbioru. Po badaniu 

jakościowym zostanie podpisany ostateczny protokół odbioru (dalej: „Protokół”), przy czym: 

a. w przypadku należytego zrealizowania przedmiotu Umowy Zamawiający podpisze Protokół 

bez uwag i zastrzeżeń; 

b. w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy został wykonany przez 

Wykonawcę niezgodnie z Umową, Zamawiający będzie uprawniony do wskazania w Protokole 

poprawek lub uzupełnień w odpowiednim zakresie. Termin na wskazanie poprawek i uzupełnień 

wynosi 7 (słownie: siedem) dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu Umowy. W 

przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu Umowy, Wykonawca jest 

zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego i dostarczenia poprawionego lub 

uzupełnionego przedmiotu Umowy w terminie 5 (słownie: pięciu) dni, licząc od dnia wskazania 

poprawek lub uzupełnień, o których mowa powyżej; 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej 

wysokości ……………….. złotych brutto (słownie brutto złotych:  

……………………………………………..…….. 00/100), które obejmuje wszelkie koszty wykonania 

przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku wystąpienia  dostaw lub prac zamiennych, Wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu. 

3. Podstawą określenia wynagrodzenia za dostawy lub prace zamienne będzie protokół konieczności  

podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego oraz kosztorys 

sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. 

4. W przypadku, gdy powstanie konieczności wykonania przez Wykonawcę prac nieujętych w 

dokumentacji projektowej, niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca 

sporządzi kosztorys i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zmiany 



 

 

wynagrodzenia na podstawie zaakceptowanego kosztorysu, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w formie aneksu do Umowy.  

5. Podstawą wystawienia faktury (dalej: „Faktura”) jest oryginał Protokołu przedmiotu Umowy 

podpisany bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego. Protokół stanowi załącznik do Faktury. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej zostanie uiszczone w terminie do 21 dni od dnia 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej Faktury.   

7. Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Fakturze. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego mu wynagrodzenia.  

10. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje i wyczerpuje całość należności, jaką Zamawiający jest 

zobowiązany wypłacić Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i nie będzie podlegało waloryzacji 

lub zwiększeniu. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania Umowy, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości  

15% wartości wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku opóźnienia względem terminów oznaczonych w § 4 ust. 1 lub 6 lit. b Umowy oraz 

względem szczegółowych terminów wskazanych w Harmonogramie, Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości  0,5% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 

Umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia. 

3. W przypadku łamania przepisów BHP i ppoż oraz naruszeń w zakresie prawa pracy Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 złotych. 

4. W przypadku innego niż określone w ust. 2 powyżej  nienależytego wykonania Umowy, w 

szczególności naruszenia postanowień wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b, e  i ust. 2 lit. c, d, e, 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia 

wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, odrębnie za każdy przypadek nienależytego wykonywania 

Umowy. 

5. Kary umowne określone w ust. 2, 3 i 4 powyżej podlegają kumulacji. 

6. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Niezależnie od odpowiedzialności Wykonawcy przewidzianej w niniejszym paragrafie 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 7 

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy 

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu Umowy są: 

1) ze strony Wykonawcy: 

 ……………………………………….. ; 



 

 

 ……………………………………….. ; 

2) ze strony Zamawiającego: 

 …………………………………………; 

 ………………………………………….; 

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) powyżej stanowią skład minimalny, niezbędny do kontaktów z 

Zamawiającym. Każda zmiana osobowa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

 

 

 

§ 8 

Odstąpienie, rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od jej zawarcia, w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy Wykonawca: 

a. z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy  

w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego; 

b. bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie czynności objętych przedmiotem Umowy  

na okres dłuższy niż 3 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 

dodatkowego wezwania; 

c. z przyczyn zawinionych pozostaje w zwłoce z realizacją  przedmiotu umowy tak dalece, że 

wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia przedmiotu Umowy;  

d. nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu, pomimo pisemnego 

wezwania do realizacji jego postanowień; 

e. oddaje Zamawiającemu przedmiot Umowy po uwzględnionych uwagach dokonanych zgodnie 

z § 4 ust. 6 lit. b wciąż nieodpowiadający warunkom opisanym w Umowie; 

- w powyższych przypadkach Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości 

lub części bez wyznaczania w tym zakresie dodatkowego terminu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dnia 

stwierdzenia podstawy odstąpienia. 

4. Strony mają prawo, za obopólnym porozumieniem, rozwiązać Umowę. Rozwiązanie Umowy 

powinno zostać sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązania przez Strony: 

a. w ciągu 7 dni od daty odstąpienia, Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac 

w toku według stanu na dzień odstąpienia; 



 

 

b. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej i odebranej 

przez Zamawiającego bez zastrzeżeń części Umowy. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy nie pozbawia Zamawiającego 

prawa do zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, o których mowa w § 6, z tytułu niewykonania 

bądź nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.  

 

 

 

§ 9 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres od dnia podpisania 

protokołu odbioru do 5 stycznia 2020 roku. Gwarancja obejmuje wszystkie urządzenia, towary i 

elementy dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę składające się na Wystawę oraz 

wykonanie Wystawy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonej wady w terminie 48 godzin od dokonania 

zgłoszenia. Na czas usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy o 

parametrach nie gorszych od właściwego elementu składającego się na Wystawę.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad, w terminie określonym w ust. 3 

powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia lub zlecenia usunięcia wad podmiotom 

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy bez ryzyka utraty gwarancji na całość przedmiotu Umowy. 

 

§ 10 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  

1) wystąpienia w trakcie realizacji Umowy zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług 

dla przedmiotu Umowy lub innych przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia; 

2) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 

3) zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach 

prawa mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części czynności, objętych przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

Dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy; 



 

 

2) wystąpienia warunków terenu, gdzie wykonywane będą czynności objęte przedmiotem Umowy, 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności 

napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji; 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

4) wystąpienia z niebezpieczeństwa kolizji planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 

odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach opisanych w ust. 1 – 3 

w wysokości nie wyższej niż 5 % wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 powyżej. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z 

zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych, adresów poczty elektronicznej, numerów 

telefonów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i może być dokonana przez Stronę, której 

dotyczy. Zmiana taka staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa polskiego. 

4. 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. 

5. Strony będą starały się rozwiązać ewentualne spory związane z realizacją Umowy w drodze 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym 

w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia sporu na piśmie przez którąkolwiek ze 

Stron, spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 

 


