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Załącznik nr 2 do Zaproszenia  

A.261-48/2021 

UMOWA - WZÓR 

 

zawarta w dniu ………. 2021 roku w Węgrowie pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 

Węgrów, NIP: 824-10-20-037  

reprezentowanym przez ………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

firmą …………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………  

zwanym dalej „Wykonawcą” 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, do którego na podstawie 

art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1129) nie stosuje się przepisów tej ustawy, Strony zawarły umowę o następującej 

treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór inwestorski nad realizacją 

zadania pn. „Remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu Rejonowego w Węgrowie wraz 

z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami towarzyszącymi”. 

2. Zakres robót, podlegających nadzorowi inspektorskiemu; 

1) Demontaż wszystkich daszków z poliwęglanu i ponowny ich montaż z wymianą płyt 

poliwęglanowych. 

2) Demontaż wszystkich klimatyzatorów mocowanych do ścian oraz mających wyjście 

instalacji chłodniczej przez ścianę wraz ze ściągnięciem środka chłodniczego, 

ewentualną utylizacją oraz ponownym napełnieniem. Zakres prac obejmuje przedłużenie 

instalacji, konstrukcji wsporczych oraz uruchomienie i wykonanie prób szczelności. 

3) Przedłużenie instalacji odprowadzenia skroplin do poziomu terenu. Odprowadzenie 

skroplin ma być poprowadzone w warstwie docieplenia. 

4) Demontaż elementów zamocowanych na elewacji tj. kamery, szyldy i ich ponowny 

montaż po zakończeniu prac. 

5) Demontaż napisu informacyjnego SĄD REJONOWY PROKURATURA REJONOWA 

oraz godła. 

6) Dostarczenie i montaż nowego napisu informacyjnego SĄD REJONOWY 

PROKURATURA REJONOWA i godła. 

7) Demontaż opraw oświetleniowych w nadwieszeniu nad wejściami. Montaż nowych 

opraw w tym nad każdym wejściem min jednej oprawy ewakuacyjnej. Jedna oprawa 

awaryjna o czasie działania 1h i przystosowana do pracy na zewnątrz (podgrzewanie 
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akumulatora), IP65 (dotyczy wszystkich opraw oświetleniowych na zewnątrz). Nad 

wejściem głównym oprawy wpuszczane, zlicowane z warstwą docieplenia. 

8) Wykucie z muru krat stalowych. 

9) Demontaż ze ścian kratek wentylacyjnych oraz montaż nowych stalowych. 

10) Demontaż wszystkich poręczy oraz ich ponowny montaż po zakończeniu prac. 

11) Remont schodów do kotłowni obejmujący wymianę kratki ściekowej (elewacja 

północna). 

12) Remont schodów wejściowych na parter (elewacja północna oraz południowa). 

13) Rozebranie rynien oraz rur spustowych oraz montaż nowych po wykonaniu docieplenia. 

14) Demontaż obróbek blacharskich. 

15) Rozbiórka pokrycia z dwóch warstw papy na daszku nad wejściem bocznym do budynku 

oraz wykonanie nowego pokrycia z papy wraz z wykonaniem obróbek. 

16) Rozebranie cokołów z płytek. 

17) Demontaż wszystkich okien. 

18) Demontaż wszystkich drzwi wejściowych. 

19) Demontaż fasady aluminiowej. 

20) Wywóz oraz utylizacja materiałów z rozbiórki. 

21) Dostarczenie i montaż okien uchylno-rozwieranych z PCV. Profil okna w klasie "A" - 

zgodnie z normą PN-EN 12608, trzyszybowe, profile min. 6- komorowe. Okucia 

obwiedniowe z możliwością mikro rozszczelnienia. Izolacyjność cieplna - U max.0,9 

W/m2K. Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane. 

22)  Dostarczenie i montaż okien piwnicy antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

23) Dostarczenie i montaż okien parteru antywłamaniowe - klasa RC2, szyby P3A. 

Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna - U max.0,9 W/m2K. 

24) Dostarczenie i montaż okien pięter od I-III. Rw=40dBa; Izolacyjność cieplna -  

U max.0,9 W/m2K. 

25) Wymiana okien z montażem dodatkowego słupka międzyokiennego na IIp. 

26) Roboty naprawcze ościeży wewnętrznych wraz z ich malowaniem. 

27) Dostarczenie i montaż drzwi wejściowych. 

28) Dostarczenie i montaż fasady łukowej z aluminium z wykonaniem wszystkich 

niezbędnych obróbek. 

29) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej ściany fundamentowej 

głębokość100cm. 

30) Odtworzenie opaski wokół budynku szerokości 60cm. 

31) Docieplenie ścian styropianem na warstwę istniejącą wg systemu jednego producenta. 

32) Wykonanie poszycia z płyt OSB 4 wodoodpornych, impregnowanych przeciwogniowo 

i przeciwgrzybicznych gr.25mm filarków międzyokiennych lub demontaż blend 

i zamurowanie betonem komórkowych gr.12 cm wraz tynkowaniem i malowaniem. 

Alternatywnie zdemontować istniejące płyty zastąpić płytami cementowo - włóknistymi 

atestowanymi do zastosowania na elewacjach zewnętrznych gr. 8 mm, o gęstości 1700 

kg/m3. Płyty styropianowe wypełnienia mocować do płyt cementowo-włóknistych 

odpowiednio przygotowane i przy użyciu zaprawy klejącej atestowanej do zastosowań 

przy ociepleniach styropianem. Od wewnątrz pomalować elementy wymieniane. 

33) Wymiana obróbek blacharskich na daszkach i dachu głównym, w tym obróbka na 

attykach łukowych. Blacha łączona na rąbek, obróbka mocowana do płyty OSB. 

34) Montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. 

35) Montaż płyt elewacyjnych z betonu architektonicznego, na kotwy rurowe, obwodowo. 

Płyty o wymiarach 120x60cm.  
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36) Wykonanie nowych okładzin schodów i spoczników z płytek gres antypoślizgowych 

R10, kl. ścieralności IV, mrozoodpornych układanych na klej systemowy elastyczny 

wraz ze spoinowaniem. Należy zróżnicować kolorystycznie stopnie i podstopnice (kolor 

grafitowy i szary), pas na krawędziach podestu i stopnice z płytek ryflowanych. 

37) Wykonanie tynku strukturalnego imitującego kamień - trawertyn na ścianach. Tynk 

wapienny w postaci gotowej masy zawierający wypełniacze mineralne. Uziarnienie  

- 1 mm. Przy nakładaniu struktury zastosować rozwiązania systemowe producenta: - 

zagruntowanie ściany gruntem kwarcowym, - nałożenie tynku gr. 2mm, z wydrapaniem 

wzoru i szlifowaniem, - zabezpieczenie ścian bezbarwnym lakierem. 

38) Prowadzenie prac w sposób nieutrudniający wjazd na posesje sądu jak i sąsiednie 

szczególnie podczas prac na ścianie szczytowej elewacji północnej. 

39) Odtworzenie zagospodarowania terenu sprzed remontu. 

40) Instalacja odgromowa: ułożenie przewodów odprowadzających w rurce osłonowej 

przeznaczonej do prowadzenia instalacji odgromowej, montaż złączy kontrolnych 

w skrzynkach przeznaczonych do montażu w systemach dociepleniowych. 

41) Zawiadomienie o prowadzeniu prac na sąsiedniej działce od strony północnej na  

2 tygodnie przed ich rozpoczęciem, teren zostanie przekazany protokolarnie przy udziale 

właściciela działki sąsiedniej,  prowadzenie prac ma nie utrudniać wjazdu; po 

zakończeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu sprzed ich rozpoczęcia;   

42) Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi 

zanieczyszczeniami oraz bieżącego utrzymania czystości na ciągach komunikacyjnych 

wykorzystywanych do transportu materiałów oraz na terenie prowadzenia prac i wokół 

niego oraz bieżącego (codziennego) sprzątania po wykonanych pracach, 

w szczególności na drogach dojazdowych i dojściach do budynku. 

3. Szczegółowy zakres robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawarty został 

w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę PracowniaA4 – Bartosz Mikulski,  

ul. Floriańska 55, 08-110 Siedlce. 

4. Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługi opisane  w § 3 niniejszej 

umowy. 

§ 2 

Oświadczenia stron 

1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w § 1, 

zgodnie z:  

1) projektem architektoniczno – budowlanym, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, 

2) wiedzą techniczną, 

3) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2020 r., poz. 1333) 

wraz z aktami wykonawczymi, 

4) formularzem ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z projektem architektoniczno – budowlanym, przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 1 umowy, 

2) otrzymał od Zamawiającego projekt architektoniczno – budowlany, przedmiar robót, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy, 
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3) zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy z należytą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

wykonywanych przez siebie usług, przy udziale osób posiadających odpowiednie 

doświadczenie i stosowne uprawnienia, 

4) dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, bez względu na przyczynę ich powstania. 

3. Zamawiający oświadcza, że przysługuje mu prawo do wykorzystania kompletu 

dokumentacji (tj.: projektu architektoniczno – budowlanego, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, na potrzeby realizacji jej przedmiotu). 

 

§ 3 

Zakres obowiązków Wykonawcy 

1. Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności: 

1) należycie zapoznać się z projektem architektoniczno – budowlanym, przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2) należycie zapoznać się z umową pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą robót 

budowlanych, 

3) sprawdzić przedstawione przez wykonawcę robót budowlanych dokumenty: 

a) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

b) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

4) należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącym obiektem, 

5) uczestniczyć w czynnościach przekazania placu budowy wykonawcy robót 

budowlanych. 

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określony w przepisach 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności: 

1) reprezentowanie Zamawiającego na terenie robót budowlanych przez sprawowanie 

kontroli zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej z częstotliwością pobytu na budowie zapewniającą skuteczny nadzór 

(Zamawiający wymaga, aby Inspektor był obecny na budowie minimum 1 raz 

w tygodniu lub w razie potrzeby Zamawiającego, np. w przypadku wykonywania robót 

zanikających), 

2) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów w celu 

uniknięcia zastosowania, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. 
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§ 4 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. W okresie realizacji robót budowlanych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót 

budowlanych, wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 

zakończenia tych robót, tj. rozliczenia i odebrania wszystkich robót (sporządzenia 

i podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych) - 12 miesięcy; 

2. W okresie gwarancyjnym dla robót budowlanych, tj. okresie wynikającym z gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych licząc od daty odbioru końcowego robót 

budowlanych. 

§ 5 

Wynagrodzenie i płatność 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

umowy na łączną kwotę netto w wysokości ……….. złotych (słownie: ………) + należny 

podatek VAT w kwocie ….. zł (słownie: ……..) - razem ….. zł (słownie: ……… złotych) 

brutto, 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli wykonywane 

czynności nie wynikają wprost z niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia ewentualnych 

zamówień dodatkowych lub robót zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie 

zmianie. Zmiana terminu wykonania umowy o roboty budowlane lub zmiana zakresu robót 

budowlanych wynikających ze zmianą umowy z wykonawca robót budowlanych nie może 

skutkować roszczeniem Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę i zapłaty wynagrodzenia są faktury 

wystawione przez wykonawcę robót budowlanych, akceptowane przez Wykonawcę 

i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w dwóch częściach. Pierwsza część w 2021 r., druga 

część po podpisaniu Protokołu odbioru przedmiotu umowy, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli.  

5. Po zrealizowaniu zakresu robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym oraz po wystawieniu przez wykonawcę robót budowlanych faktur za wykonany 

zakres robót budowlanych, Wykonawca wystawi faktury częściowe, których wartość 

określona będzie na podstawie procentowego wskaźnika, o którym mowa w ust. 6 

w odniesieniu do wartości wykonanych robót budowlanych brutto określonych w fakturach 

wykonawcy robót budowlanych. 

6. Procentowy udział wartości brutto usługi świadczonej przez Wykonawcę do całkowitej 

wartości robót budowlanych brutto, zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na remont elewacji zewnętrznej budynku Sądu 

Rejonowego w Węgrowie wraz z wymianą okien, remontem dwóch daszków i robotami 

towarzyszącymi. 

7. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie prawidłowo 

wystawionych faktur VAT w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej 

i udokumentowanej faktury. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego, 
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8. W przypadku nie zawarcia umowy na roboty budowlane (remont), Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o realizację niniejszej umowy 

w szczególności o zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, 

w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych z realizacją 

Umowy, 

2) terminowa zapłata wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami niezbędnymi 

do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest w szczególności obsługiwać okres gwarancji i rękojmi zadania 

remontowego. 

4. Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie 

wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie 

mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek 

czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Strony zobowiązują się do współpracy i do zgodnego współdziałania we wszystkich 

sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, przy dołożeniu przez każdą ze 

stron należytej staranności. 

6. Strony zobowiązują powiadamiać się wzajemnie w formie pisemnej o powstałych 

przeszkodach lub innych zdarzeniach, zagrażających należytemu wykonaniu przedmiotu 

umowy. 

§ 7 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres wykonywania umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą świadczenie usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy. 

2. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

polisę ubezpieczeniową. 

3. W przypadku opłacania polisy w ratach lub nieposiadania okresu ochronnego na cały okres 

wykonywania umowy, Wykonawca przedstawi bez wezwania, odpowiedni dokument 

w terminie 7 dni roboczych przed upływem wygaśnięcia ochrony. Nieprzedstawienie 

wskazanego dokumentu może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy bez zachowania 

okresu wypowiedzenia przez Zamawiającego. 
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 § 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania 

ich wykonywania, w tym opóźnienia w ich rozpoczęciu – w wysokości 0,5% 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia lub przerwy. 

2) nienależytego wykonania lub niewykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy i obowiązujących przepisów prawa – w wysokości 0,5% ryczałtowego 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania w/w obowiązków.   

3) za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu ubezpieczeniowego – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

w dostarczeniu dokumentu ubezpieczenia. 

4) za niedotrzymanie częstotliwości pobytu na budowy nie rzadziej niż 1 w tygodniu lub w 

razie potrzeby Zamawiającego, np. w przypadku wykonywania robót zanikających – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą 

nieobecność. 

5) nieobecności podczas przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa w § 6 ust. 3 – 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdą 

nieobecność. 

6) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

ustalonego w § 5 ust. 1 umowy wynagrodzenia brutto. 

2. Suma kar umownych należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. W sytuacji, gdy naliczone przez 

Zamawiającego kary umowne, o których mowa w ust. 1 osiągną wysokość 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni d dnia powzięcia wiadomości 

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie. Odstąpienie od umowy z powodu okoliczności 

wskazanych w zdaniu poprzedzającym jest odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy.    

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącania ewentualnych kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

przerwał lub zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje umowy 

przez okres dłuższy niż 7 dni, 
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2) Zamawiający dwukrotnie stwierdził nienależyte wykonywanie obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa, 

3) przedmiot niniejszej umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające 

wymaganych uprawnień, 

4) Wykonawca naraził Zamawiającego za szkodę, 

5) Wykonawca nie dopełnił obowiązku ubezpieczenia przedmiotu umowy albo nie 

zapewnił ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu.  

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia przez niego wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia 

odstąpienia. Odstąpienie od umowy nastąpi z chwilą pisemnego zawiadomienia 

Wykonawcy o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 10 

Osoby uprawnione 

1. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się osobę…………………….…. 

2. Wykonawca ustanawia inspektora nadzoru w osobie………………………………………. 

posiadającego uprawnienia budowlane nr……………………….. do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, legitymującego się przynależnością do właściwej Izby 

Inżynierów Budownictwa. 

§ 11 

Informacje poufne 

Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 

rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu 

udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także 

nieudostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie. 

 

§ 12 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu i zakresu realizacji 

przedmiotu zamówienia, w przypadku gdy: 
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1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 

2) wystąpi konieczność usunięcia istotnych braków lub błędów w dokumentacji 

projektowej, uniemożliwiających kontynuację całości robót budowlanych, w tym 

również polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, co potwierdzi 

na piśmie Wykonawca, 

3) wystąpi sytuacja niemożliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej 

wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w przypadku 

zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego a wynikających z utrudnień 

związanych z remontem, 

4) zmiana terminów realizacji umowy konieczna jest z powodu działania siły wyższej, tj. 

niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie 

powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można 

było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, 

5) nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia na roboty budowlane. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian zawartej umowy także 

w okolicznościach, a w szczególności w następujących przypadkach: 

1) Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych 

w treści umowy, 

2) Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – 

prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych, 

3) Zmiany wskutek wystąpienia innych okoliczności niewynikających z winy 

Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności 

nie można było przewidzieć, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy 

byłoby bez tych zmian niemożliwe. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, wraz z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, 

dokumentów uzasadniających konieczność wprowadzenia zmiany. 

5. Warunkiem dokonania zmiany umowy jest: 

1) Zainicjowanie zmiany umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2) Przedstawienie opisu proponowanej zmiany, 

3) Uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 

6. Powyższe ewentualne zmiany zostaną wprowadzone aneksami i dokonane po 

przeprowadzeniu uzgodnień ze strony umowy, z wyjątkiem zmian, o których mowa w ust. 

3 pkt 1) i pkt 2), które następują poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego i nie 

wymagają formy aneksu. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 
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3. Integralną częścią niniejszej umowy jest Formularz ofertowy Wykonawcy oraz 

dokumentacja projektowa. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

 

WYKONAWCA:                                                             ZAMAWIAJĄCY: 

Zatwierdzam wzór umowy: 

Kierownik Zamawiającego 

 

          Tomasz Salach 

Dyrektor Sądu Rejonowego 

w Węgrowie 
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