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          UMOWA Nr …………………. – Projekt 
 
zawarta w  dniu …………….2016r. w Dzierżoniowie pomiędzy  
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AZYL” 
reprezentowaną przez: 
Jerzy Thomalla - prezes 
z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów przy ul. Brzegowej 151  
zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
 
a  
……………… prowadzącym działalność gospodarczą pod ………………………….wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
……………….. NIP …………, PESEL ………….. 
z siedzibą: ul. ………………………………..        / 
……………………... z siedzibą …………………...wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez …………………….. pod numerem ……...., NIP ………………, 
REGON …………….,  wysokość kapitału zakładowego …………… reprezentowaną przez 
……………………………………………………… 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy                              
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 t.j.) o 
następującej treści:  
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Remont 

istniejących ciągów pieszych i pieszo-jezdnych na terenie wewnętrznym działki.   
2. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z 

organizacją i utrzymaniem placu budowy, a w tym m.in. wykonanie w uzgodnieniu z 
Zamawiającym niezbędnych dróg dojazdowych, organizacji ruchu, doprowadzenia 
mediów na czas budowy (przepisanie na siebie umów na dostawę mediów na czas 
trwania prac budowlanych), zajęcia pasa dróg, usunięcia kolizji, oznakowania, 
ogrodzenia i zabezpieczenia budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum raz 
na dwa tygodnie narad roboczych z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i 
w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na 
spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane 
bieżące zagadnienia związane z budową. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli 
nadzoru autorskiego wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

4. Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i nie wymagające wykonania winny być opisane 
w przygotowanym przez Wykonawcę protokole konieczności i niezwłocznie 
przedstawione wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji nadzorowi a następnie 
Zamawiającemu. 

5. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i 
zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach w skład, której wejdą m. in. dokumenty 
dotyczące zastosowanych materiałów, potwierdzonych klauzulą ze zostały wbudowane 
na prezentowanej budowie, dokumentacja fotograficzna. Ponadto Wykonawca przekaże 
komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi 
przez nadzór autorski i inspektora nadzoru. 
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6. Należy ująć w wycenie dodatkowe koszty wynikające z wymiany gruntu, naprawy i 
odbudowy uszkodzonych dróg, prowadzenia ew. odwodnienia wykopów, warunków 
uzgodnień i decyzji.  

7. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego 

8. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia prac w sposób minimalizujący szkody 
na przyległych gruntach. 

§2 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami (zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego) i normami w zakresie przedmiotu 
umowy oraz parametrami zgodnymi z wytycznymi zawartymi w Polskich i Europejskich 
Normach dla tego typu obiektów i podłoża. 

2. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni dozór techniczny, będzie 
utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zgodnie                    
z zasadami BHP. 

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 
nadzoru wykonawczego. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 
prowadzonych robót .  

 

§3 
Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia: 

a) Rozpoczęcie: …………………… 
b) Zakończenie ……………………. 

§4 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za kompleksową realizację przedmiotu 

umowy określonego w § 1,  ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie brutto: 
............ zł (słownie złotych: ................................................) 

2. Kwota w ust. 1 obejmuje wszystkie roboty budowlane, dostawy i usługi własne i cudze 
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz niezbędne koszty związane z 
kompleksową realizacją przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający dokonywać będzie płatności nie częściej niż raz na miesiąc w terminie 21 
dni od złożenia faktury wraz z wymaganymi dokumentami, tj. w przypadku faktur 
częściowych za roboty budowlane, protokołem rzeczowo – finansowym zaawansowania 
robót zaakceptowanym przez odpowiednich inspektorów nadzoru, zaś w przypadku 
ostatniej faktury za roboty budowlane – bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
lub protokołu odbioru końcowego, z pisemnym potwierdzeniem przez inspektora nadzoru 
usunięcia usterek zgłoszonych w tym protokole.  

4. Wybrany w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, zobowiązany będzie do 
przedstawienia Harmonogramu rzeczowo finansowego na minimum 5 dni przed 
podpisaniem umowy.  

5. Adresatem faktury  jest  Zamawiający. 
6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy 

……………………………………………………………….. 
7. Dokonanie przelewu wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikającej z 

niniejszej umowy dla swej skuteczności wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
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§5 
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie/ z udziałem 

podwykonawcy/ów w zakresie ................................................. 
2. Podwykonawcą w rozumieniu niniejszej umowy jest podmiot z którym Wykonawca 

zawarł lub zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b) 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również w zakresie wynikającym z powołanej 
ustawy -  podmiot realizujący umowę o podwykonawstwo na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy.  

3. Wobec Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, 
terminowość i prawidłowość robót, dostaw i usług  zrealizowanych przy pomocy 
podwykonawców (i dalszych podwykonawców). 

4. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowalne, i jej zmian. Powyższy obowiązek dotyczy także 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzającego zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający wymaga, 
aby wymagania określone w zdaniu poprzednim zastrzeżone zostały również w treści 
projekcie umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane oraz  
zawartej  umowie podwykonawczej której przedmiotem są roboty budowlane, pod 
rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu takiej umowy i/lub 
sprzeciwu do zawartej umowy podwykonawczej. 

5. W terminie 14 dni od otrzymania od Wykonawcy dokumentów opisanych w ust. 4  
powyżej Zamawiający zgłosi: zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian, 
Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje 
zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określa ust. 9 
poniżej. 

6. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy lub usługi, oraz ich zmian, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo w zakresie 
dostaw i usług o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.  

7. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem 
przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  W przypadku umów o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  gdyby termin zapłaty 
wynagrodzenia był dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, Zamawiający 
poinformuje o tym Wykonawcę oraz wezwie Wykonawcę  do doprowadzenia do zmiany 
tej umowy w terminie nie krótszym  niż 14 dni, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej opisanej w § 14 ust. 2 lit h) niniejszej umowy. W przypadku umów o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdyby termin zapłaty 
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wynagrodzenia był dłuższy niż określony w zdaniu pierwszym, Zamawiający zgłosi 
odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciw takiej umowy.  

9. Zamawiający zgłosi odpowiednio zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu i/lub umowy 
podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie będą one spełniały 
następujących wymagań: 

a. określenie przedmiotu umowy podwykonawczej w sposób pozwalający na 
jego jednoznaczne zidentyfikowanie i wyróżnienie w ramach przedmiotu 
udzielonego Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane, jak również 
nieobejmującego zakresu zastrzeżonego jako objęty obowiązkiem osobistego 
wykonania przez Wykonawcę (jeżeli taki przewidziano), 

b. określenia wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w 
sposób jasny i precyzyjny, tj. pozwalający na jednoznaczne i ścisłe określenie 
zakresu kwotowego wynikającej z art. 6471 Kodeksu cywilnego 
odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego  względem podwykonawcy (lub 
dalszego podwykonawcy) oraz pozwalających na kontrolowanie przez 
Zamawiającego sposobu wywiązywania się przez Wykonawcę 
(podwykonawcę, dalszego podwykonawcę) z obowiązku zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,       

c. wynagrodzenie dla podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) nie będzie 
przekraczać wynikającej z niniejszej Umowy części wynagrodzenia dla 
Wykonawcy odpowiednio do zakresu powierzanego podwykonawcy 
(dalszemu podwykonawcy); Zamawiający może odstąpić od zgłoszenia 
odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do umowy niespełniającej takiego 
wymogu, o ile Wykonawca wykaże w sposób nie budzący wątpliwości, że 
pomimo takiego przekroczenia wymiar wynikającej z art. 6471 Kodeksu 
cywilnego odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego nie przekroczy 
wartości niniejszej umowy, bądź doprowadzi do zwolnienia Zamawiającego z 
odpowiedzialności solidarnej w wymiarze w jakim przekraczałaby wartość 
niniejszej umowy, 

d. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów uzależniających 
uzyskanie przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zapłaty od 
Wykonawcy (podwykonawcy) od dokonania przez Zamawiającego 
(Wykonawcy) odbioru wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę) robót lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy płatności za zakres wykonany przez podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę), 

e. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów warunkujących 
dokonanie zwrotu przez Wykonawcę (podwykonawcę) kwot zabezpieczenia 
wniesionego przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) od zwrotu 
przez Zamawiającego zabezpieczenia wykonania rzecz Wykonawcy, 

f. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów określających karę 
umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę 
jako karę za opóźnienie (tj. za niedotrzymanie terminów również z przyczyn 
za które podwykonawca nie ponosi odpowiedzialność), 

g. umowa podwykonawcza nie będzie zawierała zapisów nakazujących 
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) wniesienie zabezpieczenie 
wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez 
możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub na inną 
formę przewidzianą w przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
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h. terminy realizacji wynikające z umowy podwykonawczej nie będą wykraczać 
poza terminy wynikające z niniejszej umowy; Zamawiający może odstąpić od 
zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do umowy 
niespełniającej takiego wymogu, co nie będzie oznaczało, że względem 
Wykonawcy potwierdza lub akceptuje zmianę terminów umownych, 

i. warunki wykonania lub odbioru robót, ich jakości oraz warunki rękojmi i 
gwarancji dla robót, dostaw lub usług objęty umową podwykonawczą będą 
odpowiadały warunkom przewidzianym w niniejszej umowie; Zamawiający 
może odstąpić od zgłoszenia odpowiednio zastrzeżenia i/lub sprzeciwu do 
umowy niespełniającej takiego wymogu, co nie będzie oznaczało, że 
względem Wykonawcy potwierdza lub akceptuje takie zmiany, 

j. umowa podwykonawcza zawierana będzie z podwykonawcą (dalszym 
podwykonawcą), co do którego Wykonawca zapewni Zamawiającego, że ten 
posiada (rozsądnie oczekiwane) doświadczenie wymagane dla należytego i 
terminowego wykonania powierzanych im robót, w razie takiej potrzeby 
przedkładając Zamawiającemu niezbędne referencje posiadane przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), 

k. umowa podwykonawcza nie będzie zawierać innych zapisów, które  w sposób 
niekorzystny dla Zamawiającego odbiegałyby od istotnych warunków 
niniejszej umowy,   stanowiąc o zagrożeniu dla należytego lub terminowego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy,  

l. innych wymagań zastrzeżonych w niniejszej umowie pod  rygorem zgłoszenia 
zastrzeżeń lub sprzeciwu przez Zamawiającego lub wynikających z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

10. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy stanowi 
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających 
Wykonawcę. 

Powierzenie realizacji robót budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) z 
naruszeniem warunków zastrzeżonych w ustępie 1 (zdanie drugie), ust. 4 lub ust. 6 bądź 
powierzenie realizacji robót budowlanych podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) na 
podstawie umów podwykonawczych, odnośnie których Zamawiający zgłosił sprzeciw, może 
stanowić podstawę do zażądania przez Zamawiającego od Wykonawcy usunięcia takiego 
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)  z placu budowy.  W przypadku gdyby pomimo 
żądania Zamawiającego Wykonawca nie doprowadził do usunięcia takiego podwykonawcy 
(dalszego podwykonawcy) z placu budowy bądź gdyby sytuacja opisana w zdaniu pierwszym 
zdarzyła się co najmniej dwukrotnie bądź  dotyczyła zakresu rzeczowego stanowiącego co 
najmniej 25 % wartości niniejszej umowy, Zamawiającego będzie uprawniony do tego, aby 
w terminie 3 miesięcy od ujawnienia się takich okoliczności odstąpić od niniejszej umowy z 
przyczyn obciążających Wykonawcę.  
 

§6 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości oraz rękojmi na roboty wykonane 

w ramach niniejszej umowy liczonej od dnia dokonania odbioru danego zlecenia bądź 
zgłoszenia awaryjnego potwierdzonego podpisanym przez Strony protokołem odbioru. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
wad i usterek czy niedoróbek w terminie do 14 dni, od dnia zgłoszenia, jeżeli będzie to 
możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Zgłoszenie 
wykrycia  wady, usterki czy niedoróbki nastąpi pisemnie, z jednoczesnym podaniem 
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terminu i miejsca oględzin koniecznych  do określenia wady, usterki czy niedoróbki i 
sposobu jej usunięcia . 

3. W przypadku nie przystąpienia do wykonania zobowiązań wynikających z udzielonej 
gwarancji czy rękojmi, bądź nie dokonania usunięcia wad, usterek czy niedoróbek w 
terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia 
ze wskazaniem terminu, może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku określonym powyżej Wykonawca nie traci uprawnień 
wynikających z gwarancji i rękojmi.  

 
§7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 
umowne.  
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
- Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy powstałą z przyczyn 

obciążających Wykonawcę, w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
umownego ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki,  

- za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi i gwarancji za wady – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

- za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia umownego. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia 
Wykonawcy, choćby obie należności nie były wymagalne. 

 

§8 
1. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej 
zmiany. Katalog przewidzianych zmian zawiera pkt XVI SIWZ. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w prawie lub w niniejszej umowie 
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w 
przypadku:  

 zajęcia składników majątku Wykonawcy w wyniku toczącego się postępowania 
egzekucyjnego, jeżeli zajęcie ma wpływ na realizację przedmiotu umowy 

 gdy Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją, warunkami 
technicznymi, normami branżowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i 
nie zmienia nieprawidłowego sposobu realizowania przedmiotu umowy mimo upływu 
wyznaczonego mu w tym celu przez Zamawiającego terminu;  

 nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich 
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
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stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie 
obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyn nastąpiło odstąpienie 
od umowy.  

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na 
realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.  

5. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, na piśmie, w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania czynności umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 
odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych. 

 
 

§9 
1. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy. Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Katalog 
przewidzianych zmian zawiera pkt XVI SIWZ. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
 

§10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego wraz                
z aktami wykonawczymi. 

 
§11 

W przypadku wystąpienia sporów, których Strony nie załatwią polubownie, przekażą je do 
rozstrzygnięcia do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 
§12 

Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden  egzemplarz  dla Wykonawcy. 
 

§13 
Integralną częścią umowy stanowią następujące załączniki: 
 Załącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia ……….................... r.   

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA 
 


