
I. Odstąpienie od umowy na podstawie postanowień umownych. 

 

________________________, dnia ________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
                  (wykonawca)  
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(zamawiający) 

 

Dot. umowy nr _____________ z dnia ______________ 

 

OŚWIADCZENIE 

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY RAMOWEJ 

 

 Działając w imieniu własnym/działając w imieniu i na rzecz spółki ______________, jako 

wykonawca z tytułu umowy ramowej z dnia _______________, zawartej pomiędzy 

___________________  jako wykonawcą a ____________________ jako zamawiającym, mając za 

podstawę §__ wskazanej umowy,  niniejszym oświadczam, że odstępuję od wyżej wskazanej umowy z 

zachowaniem terminu przewidzianego w umowie, z uwagi na zrealizowanie przewidzianej w umowie 

przesłanki odstąpienia, tj. siły wyższej w postaci stanu epidemii, wprowadzonego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r, (Dz. U. z 

2020 r. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

 Wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwanego koronawirusem, jako zdarzenie 

niemożliwe do przewidzenia przez żadną ze stron zawartej umowy, zewnętrzne, nadzwyczajne oraz 

takie, któremu nie można zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności, upoważnia 

do zakwalifikowania go jako przejawu siły wyższej. Z uwagi na wprowadzone w związku ze stanem 

epidemii niezbędne środki ochrony, zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, 



w szczególności przejawiające się w ograniczeniu ruchu transgranicznego i wynikającym z powyższego 

przerwaniem łańcucha dostaw materiałów, niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

oraz niewykonywaniem bądź nieterminowym wykonywaniem zobowiązań umownych przez 

pozostałych kontrahentów _______________________ (wykonawcy), skutkującym częściową utratą 

płynności finansowej ____________________ (wykonawcy), dalsze wykonywanie zamówień 

cząstkowych będących przedmiotem zawartej umowy pozostaje obecnie niemożliwe. Powyższe 

uzasadnia skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od niniejszej umowy, przewidzianego w § _____ 

tego kontraktu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Oświadczenie o następczej niemożności świadczenia.  

 

________________________, dnia ________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
                  (wykonawca)  
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(zamawiający) 

 

Dot. umowy nr _____________ z dnia ______________ 

 

OŚWIADCZENIE 

O NASTĘPCZEJ NIEMOŻNOŚCI ŚWIADCZENIA 

 

 Działając w imieniu własnym/działając w imieniu i na rzecz spółki ______________, jako 

wykonawca z tytułu umowy ramowej z dnia_______________, zawartej pomiędzy 

___________________  jako wykonawcą a ____________________ jako zamawiającym, niniejszym 

oświadczam, że z uwagi na wystąpienie okoliczności, za które nie ponoszę odpowiedzialności/za które 

spółka _____________ nie ponosi odpowiedzialności w postaci wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2, 

dalsze wywiązywanie się przeze mnie/przez spółkę z zawartej umowy poprzez realizację zamówień 

cząstkowych na rzecz _________________ (zamawiającego), stało się niemożliwe. 

 W konsekwencji wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwanego koronawirusem 

oraz wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na mocy rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, gwałtownej zmianie uległy możliwości 

wywiązywania się przeze mnie/przez spółkę _______________ z zaciągniętych zobowiązań. Z uwagi na 

wprowadzone w związku ze stanem epidemii niezbędne środki ochrony, zmierzające do ograniczenia 



rozprzestrzeniania się koronawirusa, w szczególności przejawiające się w ograniczeniu ruchu 

transgranicznego i wynikającym z powyższego przerwaniem łańcucha dostaw materiałów, 

niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz niewykonywaniem bądź 

nieterminowym wykonywaniem zobowiązań umownych przez pozostałych kontrahentów 

_______________________ (wykonawcy), skutkującym częściową utratą płynności finansowej, dalsze 

wykonywanie świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy, pozostaje obecnie niemożliwe. 

 Przedmiotową sytuację uznać można za spowodowaną wystąpieniem tzw. siły wyższej, a więc 

zjawiska nieprzewidywanego przez żadną ze stron zawartej umowy, zewnętrznego, nadzwyczajnego 

oraz takiego, któremu nie można zapobiec, nawet przy dołożeniu najwyższego stopnia staranności. 

Brak możliwości wykonania świadczenia z tytułu umowy ramowej z dnia _____________ na rzecz 

___________________ (zamawiającego) jest okolicznością na którą nie posiadam/spółka nie posiada 

żadnego wpływu, której nie byłem w stanie/spółka nie była w stanie przewidzieć i która wymaga 

podjęcia przeze mnie/przez spółkę odpowiednich działań celem utrzymania się/utrzymania spółki 

__________ na rynku.  

 W związku z powyższym niniejszym oświadczam, że od chwili obecnej 

_______________________ (wykonawca) nie będzie wykonywał na rzecz zamawiającego dalszych 

zamówień cząstkowych. Jednocześnie, mając za podstawę art. 495 § 1 k.c., informuję, że 

wyrażam/spółka _____________ wyraża gotowość zwrotu zaliczek i płatności, uiszczonych na rzecz 

wykonania przyszłych zamówień cząstkowych, które ze względu na zaistniałą sytuację nie mogą zostać 

zrealizowane, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Wezwanie do rozwiązania umowy ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków.  

 

________________________, dnia ________________ 

_________________________ 
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
                  (wykonawca)  
 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(zamawiający) 

 

Dot. umowy nr _____________ z dnia ______________ 

 

WEZWANIE DO ROZWIĄZANIA UMOWY 

 

 Działając w imieniu własnym/działając w imieniu i na rzecz spółki ______________, jako 

wykonawca z tytułu umowy ramowej z dnia_______________, zawartej pomiędzy 

___________________  jako wykonawcą a ____________________ jako zamawiającym, niniejszym 

oświadczam, , że z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnej zmiany stosunków spowodowanej wybuchem 

pandemii wirusa SARS-CoV-2, dalsze spełnianie świadczenia wynikającego z zawartej umowy ramowej 

poprzez realizację zamówień cząstkowych na rzecz _________________ (zamawiającego), jest dla 

mnie/dla spółki ________________ połączone z nadmiernymi trudnościami, czego nie mogłem/spółka 

nie mogła przewidzieć przy zawarciu umowy, z uwagi na co wzywam _______________________ 

(zamawiającego) do rozwiązania wskazanej umowy ramowej za porozumieniem stron. 

 W konsekwencji wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2, potocznie zwanego koronawirusem 

oraz wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na mocy rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, gwałtownej zmianie uległy możliwości 

wywiązywania się przeze mnie/przez spółkę _______________ z zaciągniętych zobowiązań. Z uwagi na 

wprowadzone w związku ze stanem epidemii niezbędne środki ochrony, zmierzające do ograniczenia 



rozprzestrzeniania się koronawirusa, w szczególności przejawiające się w ograniczeniu ruchu 

transgranicznego i wynikającym z powyższego przerwaniem łańcucha dostaw materiałów, 

niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz niewykonywaniem bądź 

nieterminowym wykonywaniem zobowiązań umownych przez pozostałych kontrahentów 

_______________________ (wykonawcy), skutkującym częściową utratą płynności finansowej, dalsze 

wykonywanie świadczeń, będących przedmiotem niniejszej umowy, wiąże się obecnie dla 

__________________(wykonawcy) z nadmiernymi trudnościami. 

 Ograniczona możliwość wykonania świadczenia z tytułu umowy ramowej z dnia _____________ 

na rzecz ___________________ (zamawiającego) jest okolicznością, którą można uznać za 

nadzwyczajną zmianę stosunków, na którą nie posiadam/spółka nie posiada żadnego wpływu, której 

nie byłem w stanie/spółka nie była w stanie przewidzieć i która wymaga podjęcia przeze mnie/przez 

spółkę odpowiednich działań celem utrzymania się/utrzymania spółki __________ na rynku.  

 W związku z powyższym, niniejszym wzywam ___________________(zamawiającego), do 

przystąpienia do negocjacji w celu rozwiązania umowy ramowej z dnia ________________ nr 

__________________ za porozumieniem stron. Jednocześnie informuję, że wyrażam gotowość/spółka 

_____________ wyraża gotowość zwrotu zaliczek i płatności, uiszczonych na rzecz wykonania 

przyszłych zamówień cząstkowych, które ze względu na zaistniałą sytuację nie mogą zostać 

zrealizowane, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.  

Wskazuję, iż w przypadku braku osiągnięcia przez strony przedmiotowej umowy porozumienia 

co do rozwiązania umowy, roszczenie ukształtowania stosunku prawnego na zasadzie art. 3571 § 1 

Kodeksu cywilnego zostanie skierowane na drogę sądową. 

 


