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ZAŁ ĄCZNIK Nr 8 
Wzór umowy 

 
 

Umowa Nr …………… 2011 
 
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Zamawiającym tj. Gminą Byczyna ul. Rynek 1,  
REGON: 531412993, NIP: 751-175-01-02 
reprezentowanym przez: 
Burmistrza Byczyny – Pana Ryszarda Grünera, 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy – Pani Wiesławy RóŜewskiej, 
zwanym dalej Zamawiającym, 
 
a   
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................................................................
............................................................................................................................................................… 

( nazwa firmy, forma prawna, adres) 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………............................................................................................
……………………................................................................................................................................ 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
 

§ 1. 
Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Dokumentacji projektowej – naleŜy przez to rozumieć komplet dokumentów zawierający Projekt 
budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, projekty wykonawcze wszystkich branŜ oraz 
przedmiary. 
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2) Inwestycji – naleŜy przez to rozumieć zamierzenie polegające na realizacji wydzielonej części 
zadania głównego  inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności 
publicznej w Gminie Byczyna” tj. wykonaniu robót budowlanych w budynku: 
Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. 
3) Realizatorze Inwestycji – naleŜy przez to rozumieć firmę, która zostanie wyłoniona w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawca robót budowlanych objętych 
nadzorem. 
4)  Projektancie - naleŜy przez to rozumieć jednostkę sprawującą nadzór autorski. 
5) Umowie wykonawczej – naleŜy przez to rozumieć umowę, która zostanie zawarta z 
Realizatorem Inwestycji. 
6) Ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759). 

 
§2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi Pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków 
uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna”- Etap 2, w zakresie: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych  
w budynku  Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. 

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru określa dokumentacja 
projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

3. Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie 
Byczyna” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2007- 2013, działanie 4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. 

4. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

1) wstępna weryfikacja dokumentacji projektowej, zgłoszenie konieczności wprowadzenia 
niezbędnych zmian (uwzględniając roboty budowlane juŜ wykonane, a przewidziane do wykonania 
w dokumentacji projektowej), zgłoszenie ewentualnych zastrzeŜeń w terminie do 14 dni od dnia 
rozpoczęcia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. 
„Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna”- Etap 2 
2) udział w pracach komisji powołanej przez Zamawiającego dla przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Realizatora Inwestycji w charakterze biegłych, 
3) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, 
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
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z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 
5) sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych wyrobów budowlanych,   
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie niezgodnych z podpisaną przez Realizatora Inwestycji 
umową, złoŜoną przez Realizatora Inwestycji ofertą i zapisami SIWZ, 
6) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, 
udział w czynnościach odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
7) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a takŜe, na Ŝądanie 
Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, 
8) merytoryczne potwierdzanie faktur wystawianych przez Realizatora Inwestycji. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconego nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. 
zm.) oraz zgodnie z umową zawartą na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 i 
postanowieniami niniejszej umowy. 

§ 3. 
Harmonogram realizacji umowy 

1. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru nastąpi z dniem zawarcia umowy. 
2. Zakończenie pełnienia nadzoru nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego inwestycji 
oraz potwierdzeniu faktury końcowej wystawionej przez Realizatora Inwestycji – nie później niŜ 31 
styczeń 2013 r. 

 
§ 4 . 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie brutto w wysokości …………..zł 
(słownie:…………….) w tym … % podatku VAT tj. …………..(słownie: ………………….). 
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. po 
podpisaniu protokołu odbioru końcowego inwestycji oraz zatwierdzeniu faktury końcowej 
wystawionej przez Realizatora Inwestycji oraz rozliczeniu inwestycji - styczeń 2013 r. 
3. NaleŜności z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru wypłacane będą Wykonawcy, na 
podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej wystawionej po 
zakończeniu nadzoru. Podstawę do wystawiania faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi 
podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego robót objętych 
nadzorem wraz z rozliczeniem inwestycji. Płatności następować będą w ciągu 14 dni od 
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłoŜenia faktury wystawionej na Gminę Byczyna, ul. Rynek 
1, 46-220 Byczyna w ciągu 14 dni od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 3. 
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5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury przelewem na konto Wykonawcy, 
w Banku ………..Nr rachunku …………………............................................................................….. 
7. Wykonawca jest/nie jest podatnikiem podatku VAT NIP …………….., REGON……………........ 
8. Gmina Byczyna jest podatnikiem podatku VAT, NIP 751 175 01 02, REGON 531412993 

 
§ 5. 

Współpraca Stron 
1. Inspektorami nadzoru inwestorskiego ustanowionymi przez Wykonawcę będą w specjalności: 
1) konstrukcyjno-budowlanej ….……………….Nr uprawnień…………. członek Izby InŜynierów 
Budownictwa ……………Nr ewidencyjny ……………. 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych; ………………..Nr uprawnień……………….. członek Izby 
InŜynierów Budownictwa …………….., Nr ewidencyjny ……………….. 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ……… 
…..............Nr uprawnień ……………., członek Izby InŜynierów Budownictwa …………….Nr 
ewidencyjny …………..... 
2. Funkcję koordynatora pełnić będzie ……………….. – uprawnienia budowlane nr…………. w 
specjalności …………………, członek Izby InŜynierów Budownictwa Nr ewidencyjny 
……………………… 
3. Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcą będzie wyznaczony przez Zamawiającego 
pracownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. 
4. Adresy i numery do korespondencji: 
1) Zamawiający: 
Gmina Byczyna 
ul. Rynek 1 
46-220 Byczyna 
tel.:  77 413 – 41 – 50 
fax:  77 413 – 41 – 50 
2) Wykonawca: ……………………………….. 
5. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o kaŜdej zmianie adresów i numerów. W 
razie nie poinformowania przez Stronę o zmianie adresu lub numeru, kierowane do niej na 
dotychczasowy adres lub numer pisma uwaŜa się za skutecznie doręczone. 
6. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia w sprawach dotyczących realizacji 
umowy przekazywane będą w języku polskim, na piśmie lub drogą elektroniczną (nie jest 
wymagany podpis elektroniczny). 
7. Doręczanie pism, o których mowa w ust. 6 dokonywane będzie bezpośrednio do rąk własnych, 
osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, za pomocą telefaksu albo drogą 
elektroniczną, w kaŜdym przypadku za potwierdzeniem odbioru, na wskazane wyŜej adresy i 
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numery Stron. 
8. Pisma przekazane osobiście, za pomocą poczty, firmy kurierskiej lub telefaksu albo drogą 
elektroniczną uwaŜa się za doręczone w dniu odbioru przez adresata, a gdy brak takiego odbioru w 
dniu awizowania przesyłki, co moŜe nastąpić w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00, z wyjątkiem 
sobót i dni ustawowo wolnych od pracy; w innym przypadku pismo uwaŜa się za doręczone w 
najbliŜszym dniu roboczym. 
9. Wykonawca nie będzie przekazywał Ŝadnych informacji do mediów (np. prasa, radio, telewizja, 
media elektroniczne) dotyczących realizacji umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody i akceptacji 
treści informacji przez Zamawiającego. 

§ 6. 
Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma prawo: 
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, 
takŜe wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz 
dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
2) Ŝądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 
wykonania wadliwych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, 
gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Zapewnienia uczestnictwa osób wymienionych w § 5 ust. 1 i 2 w pracach komisji powołanej 
przez Zamawiającego dla przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wyłonienie Realizatora Inwestycji w charakterze biegłych, 
2) Zapoznania się z dokumentacją projektową, na podstawie której będą wykonywane roboty 
budowlane oraz dokonania wstępnej weryfikacji dokumentacji projektowej, zgłoszenia 
konieczności wprowadzenia niezbędnych zmian (uwzględniając roboty budowlane juŜ wykonane, a 
przewidziane do wykonania w dokumentacji projektowej) oraz zgłoszenia ewentualnych zastrzeŜeń 
w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w 
Gminie Byczyna”- Etap 2. 
3) Odbycia wizji w terenie i zapoznania się z faktycznym stanem budynku oraz 
zagospodarowaniem terenu, w którym realizowana będzie Inwestycja. 
4) Oceny i weryfikacji w zakresie rzeczowym i finansowym konieczności wykonania robót 
dodatkowych przedstawionych przez Realizatora Inwestycji. 
5)  Sporządzania Protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych. 
6) Wspierania Zamawiającego w negocjacjach z Realizatorem Inwestycji dotyczących 
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jakichkolwiek zmian. 
7) Współpracy z Projektantem oraz uzgadniania rozwiązań zamiennych w porozumieniu z 
Zamawiającym. 
8) Minimum jednej wizyty w tygodniu na placu budowy, w czasie której będzie wykonywał 
czynności nadzorcze i kontrolne, które nie wymagają obecności przedstawicieli Zamawiającego. 
9) Zatwierdzania materiałów budowlanych, instalacyjnych i urządzeń w konsultacji z 
Zamawiającym. 
10) Dokonywania odbiorów robót budowlanych. śadna część robót nie powinna zostać zakryta czy 
w inny sposób usunięta z widoku bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru przez Wykonawcę. 
11) śądania od Realizatora Inwestycji wykonania przewidywanych w przepisach prób i sprawdzeń, 
skompletowania i dostarczenia dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego 
wykonania tych robót oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów, a takŜe sprawdzenie ich 
waŜności. 
12) Potwierdzania protokołów odbioru robót wykonanych przez Realizatora Inwestycji, w terminie 
5 dni od daty otrzymania protokołu, które będą podstawą do wystawiania faktur przez Realizatora 
Inwestycji. 
13) Niezwłocznego, pisemnego zgłaszania Zamawiającemu informacji dotyczących zakłóceń 
związanych z realizacją prac, w tym równieŜ informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji 
harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy wykonawczej z określeniem ich przyczyn. 
14) Niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu nieprawidłowości w wykonaniu 
robót przez Realizatora Inwestycji. 
15) Występowania wraz z Zamawiającym przed organami administracyjnymi i innymi instytucjami 
w sprawach technicznych związanych z Inwestycją. 
16) Przeglądania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie 
dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie 
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne oraz świadectwem energetycznym 
budynku). 
17) Sporządzenie końcowego rozliczenia inwestycji. 
3. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich obowiązków określonych w niniejszej umowie i 
obowiązujących przepisach z naleŜytą starannością i z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 
prowadzonej przez siebie działalności. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niedopełnienia 
powyŜszych obowiązków zarówno wobec Zamawiającego jak i osób trzecich. 
5. Wykonawca udziela rękojmi na okres 3 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
robót objętych nadzorem. 
6. Wykonawca nie ma prawa zwolnić Realizatora Inwestycji z jakichkolwiek obowiązków, które 
wynikać będą z umowy wykonawczej. 

§ 7. 
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Prawa i obowiązki Zamawiającego 
1. Nadzór nad realizacją umowy powierza się kierownikowi Referatu Budownictwa Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację i rozliczenie finansowe umowy ze strony Zamawiającego 
będzie upowaŜniony pracownik Referatu Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości i zgodności z 
niniejszą umową czynności Wykonawcy, zwłaszcza kontroli sposobu prowadzenia odbiorów robót 
częściowych i zanikających oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości wykonywanych robót 
budowlanych niezaleŜnie od niniejszej umowy. 
4. W ciągu 3 dni od podpisania niniejszej umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w formie 
papierowej dokumentację projektową oraz kopię decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 
kopię pozwoleń na budowę.  

§ 8. 
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, 
tj. …………………zł (słownie:: ………………..) w formie …………………. 
2. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane, tj. od dnia podpisania 
końcowego protokołu, natomiast 30% kwoty zabezpieczenia, w ciągu 15 dni po upływie okresu 
rękojmi. 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moŜe dokonać zmiany formy zabezpieczenia, z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 
4. JeŜeli w zabezpieczeniu naleŜytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub 
poręczenia zawarty będzie wymóg informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem 
kaŜdego aneksu do umowy – przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania 
gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź jego akceptację tych zmian albo wnieść nowe 
zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje konieczność zmiany zabezpieczenia, 
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aneks do obecnego zabezpieczenia, uzupełnić 
zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie przed terminem podpisania aneksu. W razie 
uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający uprawniony będzie do Ŝądania wypłaty przez 
gwaranta (poręczyciela) kwoty zabezpieczenia, która zostanie zatrzymana przez Zamawiającego 
jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 
5. JeŜeli zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy zostało wniesione w postaci gwarancji lub 
poręczenia Wykonawca obowiązany jest do dokonywania odpowiednich przedłuŜeń okresu 
obowiązywania gwarancji lub poręczenia i przedkładania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających jego ciągłość – niezwłocznie – jednak nie później niŜ na 3 dni robocze przed datą 
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wygaśnięcia dotychczasowej gwarancji lub poręczenia pod rygorem zapłaty kary umownej w 
wysokości, o której mowa w § 11 ust.1. 

 
§ 9. 

Zawieszenie i rozwiązanie umowy. 
1. W przypadku wstrzymania robót lub przerwy w robotach przez okres dłuŜszy niŜ 60 dni w stosunku 
do terminów, które wynikają z warunków umowy z Realizatorem Inwestycji, umowa zostaje   
zawieszona. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu aktualny komplet dokumentów 
potwierdzających wykonanie przez siebie czynności i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę, z 14-dniowym wyprzedzeniem, o planowanym 
terminie wznowienia robót. Termin ten będzie jednocześnie terminem wznowienia wykonywania 
niniejszej umowy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w 
następujących przypadkach: 
1) nie przystąpienia do jej wykonywania przez Wykonawcę w terminie 7 dni od jej zawarcia, 
2) nienaleŜytego jej wykonywania a w szczególności opóźnień w wykonywaniu obowiązków, które 
przyjął na siebie Wykonawca lub zaniedbań w nadzorze nad Inwestycją. Skutkować one muszą 
powstaniem szkody po stronie Zamawiającego lub roszczeń osób trzecich związanych z poniesionymi 
przez nie szkodami albo poniesieniem takich szkód lub wystąpieniem roszczeń groŜą. 
3) raŜących zaniedbań polegających na wykonywaniu nadzoru niezgodnie z przyjętymi standardami i 
zasadami wynikającymi z przepisów prawa oraz niniejszej umowy. 
3. Rozwiązanie umowy następuje z dniem doręczenia Stronie umowy stosownego oświadczenia na 
piśmie. Za doręczenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy uznaje się upływ terminu pierwszego awizo 
przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłanej na adres Strony, określony w 
niniejszej umowie. 

§ 10 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na mocy art. 145 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Prawo odstąpienia od umowy moŜe być realizowane przez cały okres obowiązywania umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca  nie moŜe Ŝądać wynagrodzenia za niewykonaną część umowy ani zwrotu 
poniesionych przez siebie nakładów. 
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy uwaŜa się za dokonane, jeŜeli zostało sporządzone na piśmie i 
doręczone drugiej stronie. 
5. Wszelkie materiały i dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w toku wykonywania 
niniejszej umowy podlegają zwrotowi w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy. 
6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zwłoki Zamawiającego w wypłacie 
wynagrodzenia przekraczającego 60 dni w stosunku do terminu płatności, ustalonego zgodnie z zapisem 
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§ 4 ust. 2 umowy. 
§ 11. 

Kary umowne 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zaleŜnych od 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar 
umownych. 

§ 12. 
Zmiana umowy 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niewaŜności pisemnego 
aneksu z zastrzeŜeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Istotna zmiana umowy jest dopuszczalna, gdy: 
1) ulegnie zmianie stawka podatku VAT określona w § 4 ust. 1, 
2) z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy nastąpi konieczność zmiany osób wskazanych w § 5 ust. 
1 i 2. Zmiana ta moŜe nastąpić pod warunkiem, Ŝe wskazane osoby będą posiadały uprawnienia toŜsame 
z wymaganymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto 
określonego w § 4 ust.1 umowy. 

§ 13. 
Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 
2. Wszelkie zmiany umowy, a takŜe jej rozwiązanie za porozumieniem stron lub odstąpienie od niej, 
wymagają, dla swej waŜności, formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
3. Przelew na osobę trzecią, wierzytelności wynikających z umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Burmistrza Byczyny wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności. 
4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
5. Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
6. Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca 
tj. ………………….., a 1 egz. Zamawiający. 
 
    Zamawiający               Wykonawca 
................................          .............................. 

 


