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WZÓR 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 

NR – IN ………... /2015 

Zawarta w dniu …………. 2015 roku w Lwówku Śląskim pomiędzy: 

Gminą i Miastem Lwówek Śląski  

z siedzibą przy Alei Wojska Polskiego 25A,  

59-600 Lwówek Śląski,  

posiadającą numer  identyfikacji podatkowej NIP 616-10-03-030 

reprezentowaną przez:  

.............................................................................. 

przy kontrasygnacie ...............................................  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

................................................. 

z siedzibą ............................... 

posiadający numer identyfikacji podatkowej nr NIP ...................... 

REGON: ............................................................ 

reprezentowaną przez: ........................................ 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 

W rezultacie dokonania wyboru oferty w przetargu nieograniczonym opartego o zapisy art. 

701- 705 ustawy Kodeks cywilny, została zawarta umowa następującej treści: 

Rozdział I.  PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  wykonać następujące zadanie: 

„Zagospodarowanie miejsc rekreacji  służących do użytku publicznego w miejscowości 

Mojesz”. 

2. Szczegółowy zakres i lokalizację przedstawia: 

2.1. Dokumentacja projektowa  – Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż otrzymał dokumenty wymienione w ust. 2 i nie wnosi do nich 

zastrzeżeń. 

4. Warunki umowy określone są w następujących dokumentach we wskazanej niżej 

kolejności obowiązywania: 

4.1. umowa o wykonanie robót budowlanych; 

4.2. dokumentacja projektowa; 

4.4. specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 

4.5. oferta Wykonawcy. 

§ 2 
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Roboty określone w § 1 realizowane będą na podstawie: 

1. Zgłoszenia robót budowlanych.  

 

§ 3 

1. Roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być wykonane przy użyciu sprzętu, 

urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, 

standardom i warunkom. 

2. Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy odrzucić każdą 

część robót i użyte materiały, jeżeli nie będą zgodne z wymaganiami ust. 1. Odrzucenie 

powinno nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności. 

3. Materiały i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca.  

 

Rozdział III.  TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 4 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót najpóźniej w terminie 3 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają najpóźniej w terminie 7 

dni od daty przekazania terenu robót. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony ustalają do dnia 31.10.2015 r.   

 

Rozdział III.   WYNAGRODZENIE  

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy 

będzie miało formę ryczałtu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, 

wyniesie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

brutto…………………zł(słownie …………………………………………………………. 

zł:………….………………………………………………………..………………), tj. 

netto ……………… zł  +………..% podatku VAT. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym 

wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.  

4. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać 

na konto Wykonawcy określoną kwotę.  

 

Rozdział IV.  OBOWIĄZKI STRON  

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Terminowe przekazywanie terenu robót. 

2. Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, w przypadku, gdy zakres robót takich 

decyzji wymaga i przekazanie ich Wykonawcy . 

3. Uzyskanie dokumentacji projektowej dla robót, co do których konieczne będzie 

posiadanie takiej dokumentacji ( dokumentacja zamienna , uzupełniająca ). 

4. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie min: 

a)  Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich 
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zakryciem; 

b) Bieżącą kontrola wymaganej przepisami dokumentacji (atesty, protokoły z prób, 

badań i pomiarów itp.). 

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez zespół projektowy opracowujący dokumentacje 

projektową w zakresie: 

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem, 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

6. Dokonywanie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

7. Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy lub Podwykonawcy  

8. Uczestniczenie w odbiorze końcowym . 
 

§ 7 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1. Wykonywanie robót z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, 

materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych 

do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w 

dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. 

1.2. Informowanie Inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających 

zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 2 

dwudniowym na wskazane w umowie środki komunikacji (e-mail, fax), jeżeli 

Wykonawca nie poinformował o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, 

zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

1.3. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za 

metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robót. 

1.4. Zabezpieczanie terenu robót przed dostępem osób postronnych i prowadzenie 

robót w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób postronnych. 

1.5. Zabezpieczanie terenu robót tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć 

przenoszenie się kurzu i pyłu na pozostałą część obiektu. 

1.6. Transportowanie materiałów, urządzeń, narzędzi itp. w sposób eliminujący 

zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg. 

1.7. Bieżące usuwanie zbędnych materiałów, śmieci i odpadów. Wywóz i utylizacja 

powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia materiałów, gruzu 

i odpadów, łącznie z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentów, 

potwierdzających ich właściwe zagospodarowanie.   

1.8. Uporządkowanie terenu robót po ich zakończeniu. 

1.9. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót przez Wykonawcę. 

1.10. Niezwłoczne usuwanie (na swój koszt) wszelkich awarii powstałych w związku z 

wykonywaniem robót, w tym skutków uszkodzeń i zalań. 

1.11. Odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy 

usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

1.12. Wykonywanie robót budowlanych z należytą starannością, zgodnie z 

dokumentacją projektową, SIWZ, z zasadami wiedzy technicznej oraz 

zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i 

innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do wykonania oraz 

usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach 

umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane; 
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1.13. Zastosowane materiały,  urządzenia winny spełniać wymogi prawa budowlanego, 

tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty i 

dopuszczenia do stosowania, winny być zgodne z wymogami technicznymi 

polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych Państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy; 

a) W przypadku braku ww. norm uwzględnione będą kolejno: europejskie aprobaty 

techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne 

techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne; 

b) W przypadku braku norm oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów o których 

mowa 

w powyższych punktach uwzględnione zostaną kolejno Polskie Normy, polskie 

aprobaty techniczne oraz polskie specyfikacje techniczne; 

c) Dokumenty wymienione w powyższym podpunkcie wraz z ich kopiami powinny 

być przekazane do kontroli i wykorzystania inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

w dniu sprowadzenia materiałów na plac budowy i przed wbudowaniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników 

badań, certyfikatów, kart technicznych, autoryzacji i atestów oraz deklaracji 

zgodności z Europejskimi Normami na materiałów i urządzenia zastosowane przy 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

d) Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji umowy, odrzucić 

każdą część robót, użyte materiały i zmontowane urządzenia, jeżeli nie będą one 

zgodne z powyższymi wymaganiami. Odrzucenie powinno nastąpić w formie 

pisemnej niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności; 

e) Przekazywanie Inspektorowi Nadzoru metek produktów materiałów dla każdej 

realizowanej dostawy materiałów budowalnych oraz urządzeń. 

f) Sporządzanie do akceptacji pisemnych wniosków o akceptację wbudowywanych  

materiałów budowlanych oraz urządzeń w sytuacji, gdy Wykonawca zamierza 

zastosować materiały i urządzenia równoważne w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji projektowej. 

1.14. Zapewnienie na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia robót polis 

ubezpieczeniowych obejmujących: 

a) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej spowodowanego 

działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, 

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy w odniesieniu do: 

 - osób upoważnionych do przebywania na terenie robót, 

 - osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na terenie robót, 

ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych umową, materiałów i sprzętu oraz innego mienia 

podczas robót 

 

1.15. Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej bieżącej i powykonawczej. 

 

 

Rozdział V.  ROZLICZENIA  

§ 8 

1. Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 

faktura wystawiona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia odbioru końcowego 

robót.  

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi przedłożenie kompletnego operatu 

kolaudacyjnego i podpisanego bez uwag protokołu odbioru końcowego przez 

Zamawiającego.  
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3. Zapłatę za wykonane roboty Zamawiający zobowiązany jest przelać na konto bankowe 

Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W 

przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe 

liczone za każdy dzień zwłoki – z zastrzeżeniem zapisów § 11 . 

4. Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej 

umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

5. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać 

na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT. 

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury bez jego podpisu. 

3. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym ceny 

jednostkowe i wynagrodzenie netto pozostają bez zmian. 

4. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust.3, zmiana cen określonych w umowie 

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów w tym zakresie. 
 

Rozdział VII.  ODBIÓR ROBÓT 

§ 10 

1. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonuje Inspektor Nadzoru 

w obecności Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, 

dokonanego przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są 

przy użyciu e-malia  lub faxu.  Czynności te dokumentuje się wpisem w dzienniku 

budowy.  

2. Częściowych odbiorów  robót  dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy, w 

terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez Wykonawcę do 

Inspektora Nadzoru. Zawiadomienia przekazywane są przy użyciu e-malia  lub faxu.  

Czynności te dokumentuje się protokołem odbioru częściowego wg wzoru stanowiącego 

zał. nr 7. 

3. Inspektor Nadzoru potwierdza w protokole odbioru częściowego zakres robót 

wykonanych – stosownie do zapisów harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego  jest wykonany w całości przedmiot umowy określony 

w § 1. 

3.1.  Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru 

rozliczenie końcowe przedmiotu umowy. Podstawą sporządzenia rozliczenia 

końcowego jest operat kolaudacyjny . Inspektor Nadzoru obowiązany jest sprawdzić 

rozliczenie końcowe w ciągu 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę. 

Sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru rozliczenie jest niezbędnym 

warunkiem podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego. 

3.2. Przez „operat kolaudacyjny” należy rozumieć zbiór wszystkich dokumentów 

umownych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót, wyniki 

przeprowadzonych badań, pomiarów i prób, atesty, certyfikaty,  zestawienie 

rodzajów i ilości wykonanych robót oraz metki, karty gwarancyjne urządzeń, 

kompletną dokumentację powykonawczą, decyzje  itd. stanowiących podstawę 

odbioru końcowego. Brak w/w dokumentów skutkować może odmową dokonania 

odbioru przedmiotu umowy. 

3.3. Rozliczenie końcowe musi zawierać zestawienie wystawionych z tytułu realizacji 

niniejszej umowy faktur częściowych (przejściowych) oraz wyszczególnienie 

kwoty, której Wykonawca domagać się będzie w fakturze końcowej. 

4. Wykonawca po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru zobowiązany jest zawiadomić 
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pisemnie Zamawiającego z 5 – dniowym wyprzedzeniem o fakcie gotowości do odbioru. 

Wszelkie skutki niedochowania powyższego terminu obciążają Wykonawcę. 

5. Zamawiający po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności 

przedłożonych dokumentów potwierdza gotowość Wykonawcy do odbioru i wyznacza 

termin odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 10 dni licząc od daty otrzymania 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

§ 11 

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Wykonawca usunie je w terminie uzgodnionym z 

Zamawiającym, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po 

raz drugi.  

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności te, o których mowa w 

§ 10.  

2. Wykonawca po usunięciu wad, o których mowa w § 10 pkt 1 postępuje według procedury 

opisanej w § 10 ust. 4. 

 

Rozdział VIII.  GWARANCJA I RĘKOJMIA  

 

§ 13 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 

wartość użytkową i techniczną wykonanych robót. 

2. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 60-miesięcznej gwarancji. 

3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru 

końcowego. 

4. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego: 

4.1. usuwania wad ujawnionych po odbiorze robót; 

4.2 serwisowania zamontowanych urządzeń w ramach przeglądów gwarancyjnych, 

zgodnie z wymaganiami producenta; 

5. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad 

ujawnionych po odbiorze końcowym robót w ciągu 5 dni od ich zgłoszenia, chyba że z 

Zamawiającym zostanie pisemnie uzgodniony inny termin. 

 

§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 

umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia 

za wady fizyczne).  

2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 60 

miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru  końcowego robót. 
 



 

 

Strona 7 z 10 

Rozdział IX.  SIŁA WYŻSZA 

§ 15 

1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione ze swoich odpowiedzialności za wypełnienie 

swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej, jeżeli okoliczności 

zaistnienia siły wyższej będą miały miejsce. 

2. Okoliczności siły wyższej są to takie, które są nieprzewidywalne lub są nieuchronnymi 

zdarzeniami 

o nadzwyczajnym charakterze i które są poza kontrolą stron, takie jak pożar, powódź, 

katastrofy narodowe, wojna, zamieszki państwowe lub embarga. 

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę w terminie 10 dni od rozpoczęcia zaistnienia tejże lub od momentu 

powstania obaw,    że mogą zaistnieć okoliczności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która z 

faktu tego wywodzi skutki prawne. 

 

Rozdział X.  KARY UMOWNE 

§ 16 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za zwłokę w przekazaniu terenu robót albo za uniemożliwienie rozpoczęcia lub 

spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 za 

każdy dzień zwłoki lub przerwy,  

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót z winy Zamawiającego lub 

nieuzasadnioną odmowę podpisania przez niego protokołu odbioru końcowego - w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości     

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu  robót - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust.2 za każdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu wykonania 

robót, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.2 za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 , 

3. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 

30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2; gdy suma wszystkich kar 

umownych przekroczy 30 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej 

umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może 

w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności 

Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  
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Rozdział XI.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 17 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach w ciągu 30 dni od 

powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku/składnika(-ów) majątku  Wykonawcy, 

3. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż tydzień.  

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego 

wezwania - w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 

w niniejszej umowie. 

 

§ 18 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

Rozdział XII.  WARUNKI OGÓLNE 

§ 19 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

Piotr Kukliński - Inspektor Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, 

Tel: 75 647 78 87, email: piotr.kuklinski@lwowekslaski.pl  

2. Wykonawca wyznacza  do kierowania robotami: 

 

a) ………………………………………….…………………………………….. 

 

§ 20 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 21 

1. Wykaz załączników ; 

a) Dokumentacja projektowa – zał. 1 

b) SIWZ - zał. 2; 

c) Oferta wykonawcy – zał. 3 

 

2. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony 

zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć 

wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego  sądu 

powszechnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

 

mailto:piotr.kuklinski@lwowekslaski.pl
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W Y K O N A W C A :                                              Z A M A W I A J Ą C Y 
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