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Wp.II. 271.16.2012 

ZAŁĄCZNIK Nr 8 
Wzór umowy 

 
 

Umowa Nr …………… 2012 
 

§1 
 
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.) 

 
§2 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji InŜyniera                                

Kontraktu w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2010r nr 243 poz 1623) nad realizacją  zadania adaptacja budynków magazynowo – produkcyjnych, oraz 
budynków gospodarczych, na Instytucje Otoczenia Biznesu – „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości  
w Polanowicach” w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie ze złoŜoną ofertą stanowiącą załącznik  
do niniejszej umowy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą integralną cześć 
niniejszej umowy. 

2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje pełnienie przez Wykonawcę funkcji InŜyniera Kontraktu całego procesu 
inwestycyjnego we wszystkich branŜach robót budowlanych wraz z nadzorem nad opracowaniem 
dokumentacji technicznej projektowej oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych                       
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w budownictwie z 28.04.2006 r. ( Dz. U. Nr 83 poz. 578 z póź. zm. ) rozporządzenia   Ministra Infrastruktury                 
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002r, Nr 108, poz. 
953 ) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: 
a) Udział w pracach Komisji Przetargowej, w tym uczestniczenie w czynnościach związanych z 

przygotowaniem SIWZ, udzielaniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz udzielanie pomocy w 
przygotowaniu dokumentacji związanej z ewentualnymi odwołaniami.  

b) Nadzór nad opracowaniem dokumentacji projektowej ze szczególnym uwzględnieniem jej zgodności  
z   przedmiotem zadania oraz wymaganiami Zamawiającego (zgodność z Programem Funkcjonalno - 
UŜytkowy) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, i wnosi pisemnie Zamawiającemu wszelkie uwagi. 

c) Pełni obowiązki InŜyniera Kontraktu oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru 
poszczególnych branŜ. 

d) Powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych z załączeniem 
oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na 
budowie.  

e) Monitorowanie i kontrolowanie realizacji inwestycji pod względem technicznym i organizacyjnym, 
f) Ściśle współpracuje z projektantem pełniącym nadzór autorski,                           
g) Dostosowuje czas pracy do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego, a w 

nagłych wypadkach Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy niezwłocznie nie później 
niŜ 4 godziny od otrzymania informacji. 

h) Przygotowuje do przekazania plac budowy, 
i) Kontroluje prawidłowość wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje Wykonawcy robót 

budowlanych polecenia, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy, dotyczące : usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, przedstawiania ekspertyz dot. prowadzonych robót budowlanych. 

j) Sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z 
określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem 
budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do 
stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową, 

k) Kontroluje i przechowuje dokumenty jakości, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty, protokoły 
badań, protokoły pomiarów, instrukcje obsługi w celu nie dopuszczenia do zastosowania materiałów 
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie w Polsce. Ocenia ich zgodności z 
dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów 
i urządzeń równowaŜnych ocenia ich równowaŜność z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w 
uzgodnieniu z nadzorem autorskim i inwestorskim, 

l) Sprawdzanie autentyczności wyŜej wymienionych dokumentów, 
m) śąda od Wykonawcy robót budowlanych, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja 
mogłaby wywołać zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę, 

n) Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikowe, 
o) Uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych, 
p) Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych 

wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z 
Zamawiającym, 

q) Monitoruje terminowość realizacji robót budowlanych, a w przypadku zagroŜenia niedotrzymania 
terminów wynikających z „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych” powiadamia 
niezwłocznie pisemnie Zamawiającego. 
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r) Organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w miesiącu oraz na kaŜde Ŝądanie któregokolwiek z 
uczestników procesu inwestycji, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych i przedstawicieli 
Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni 
po naradzie, 

s) Uczestniczy w kontrolach przeprowadzonych przez PINB i inne organy uprawnione do kontroli oraz 
dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, 

t) Weryfikuje treść faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem 
merytorycznym i rachunkowym oraz przekazuje je w ciągu 2 dni do siedziby Zamawiającego, 

u) Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie wad i usterek. Przygotowuje i przeprowadza 
odbiory częściowe i końcowy z udziałem Zamawiającego, sporządza z nich protokoły. 

v) Zatwierdza rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez wykonawcę robót budowlanych 
dokonuje akceptacji dokumentacji po wykonawczej, wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych 
dokumentów przygotowanych przez wykonawcę robót po zakończeniu robót i przedkłada ją 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

3. InŜynier Kontraktu ma prawo: 
� 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 i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych oraz w innych wymagających tego sprawach, 

� Ŝądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych 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, 

� bez pisemnej zgody Zamawiającego, InŜynier Kontraktu nie moŜe wprowadzić Ŝadnych zmian w zakresie 
realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, 

� zakres robót i wymagania jakościowe, określa opracowana dokumentacja projektowa wraz  
z pozwoleniem na budowę, obowiązujące przepisy prawa, wymogi określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robót                                
i załącznikami, które są znane Wykonawcy. 

§3 
 

1. Inspektorami nadzoru z ramienia Wykonawcy będą: 
1) W branŜy budowlanej: 

…………………………………………………………………………………….. 
 

2) W branŜy sanitarnej: 
……………………………………………………………………………………… 
 

3) W branŜy elektrycznej: 
…………………………………………………………………………………….. 
 

4) Jako koordynatora pracy inspektorów nadzoru (kierownika zespołu) wyznacza się: 
…………………………………………………………………………………….. 

 
5) Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

…………………………………………………………………………………….. 
6) Istnieje moŜliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
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7) W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane  
do pełnienia w/w obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dla pełnienia danej funkcji. 

8) Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, 
jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonują naleŜycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca 
zobowiązany jest zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego z zachowaniem 
wymogu określonego w ust.5 niniejszego paragrafu. 

9) Koszty współpracy oraz pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechanie osób nadzorujących 
i współpracujących z koordynatorem w pozostałych branŜach ponosi Wykonawca. 

 
§4 

 
1. Strony postanawiają, Ŝe nadzór inwestorski będzie pełniony przez wykonawcę przez cały okres realizacji 

inwestycji tj. od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i odbioru końcowego, uzyskania decyzji  
na uŜytkowanie oraz przeprowadzeniu kontroli po 30 dniach od odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. Zamawiający przewiduje okres realizacji inwestycji podlegającej nadzorowi do dnia 31 grudnia 2013r.  
z zastrzeŜeniem, Ŝe okres ten moŜe ulec zmianie. 

§5 
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków waŜne do dnia……………..; oraz zobowiązuje 
się je przedłuŜyć i zapewnić na cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich  
za ewentualne szkody powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

 
§6 

 
1. Dokumenty i oświadczenia przedstawione przez Wykonawcę w ramach oferty stanowią integralne części 

niniejszej umowy. 
§7 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §2 umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe 

wysokości.....................................zł. brutto (słownie...................................................................................) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie do 02.12.2012r. 
3. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane na fakturze  

w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1 nawet  

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych – w ramach nadzorowanych robót. 
5. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, wykonawca zobowiązuje się  

do składania Zamawiającemu w terminie 14 dni od wystawienia faktury, pisemnego oświadczenia 
Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składowa wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu przez 
tego Podwykonawcę zapłaty. Potwierdzenie musi zawierać zakres robót i zestawienie kwot, które były naleŜne 
Podwykonawcy z tej faktury. W przypadku nie dostarczenie przez Wykonawcę powyŜszego oświadczenia, 
Zamawiający zatrzyma z kolejnej faktury częściowej wykonawcy kwotę w wysokości równej naleŜności 
brutto Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.   
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§8 
 

1. NiezaleŜnie od obowiązków wymienionych w poprzedzających paragrafach umowy, Wykonawca przyjmuje  
na siebie między innymi następujące obowiązki: 
a) Zapoznanie się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego w tym z warunkami 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi, 
b) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji, 
c) Zapoznanie się z terenem inwestycji i jego uzbrojeniem, 

 
2. Sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego  

i przyszłych uŜytkowników w tym: 
a) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z projektem i  pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami 
umowy, 

b) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych  
i stosowanych materiałów (do obowiązków InŜynier Kontraktu będzie naleŜało egzekwowanie i odbiór  
od Wykonawcy robót, atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich 
szczegółowa weryfikacja), a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

c) Kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich 
wykonania, 

d) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 
wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości 
robót) w czasie kaŜdorazowego pobytu na budowie InŜynier Kontraktu ma obowiązek bieŜącego 
przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu, 

3. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości 
natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu 
budowlanego. Przekazywanie zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem InŜyniera 
Kontraktu. 

4. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez 
Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączeniu do nich opracowaną przez siebie 
ocenę jakościowo – ilościowo - kosztową wraz z jej uzasadnieniem. 

5. Uczestnictwo w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji  
i rękojmi ( w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych). 

6. Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad, uczestniczenie w przyjęciu przez Zamawiającego  
od Wykonawcy robót bez wad – potwierdzonych protokołem. 

7. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od załoŜeń 
projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

8. Pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie 
wykonania robót zanikających. 

9. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i moŜliwych nieprawidłowościach mogących powstać  
w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

10. Składanie raportów miesięcznych z postępu rzeczowego realizacji robót budowlanych, do 10 dnia następnego 
miesiąca. 

§9 
 

1. Strony ustalają, Ŝe  w razie nie wykonywania lub nie naleŜytego wykonywania umowy Zamawiający moŜe 
Ŝądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów: 
1) Za nienaleŜyte wykonywanie usługi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1, za kaŜdy 



Przetarg nieograniczony  

Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach 

 
 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

„inwestujemy w Twoją przyszłość” 

6z7 

rozpoczęty dzień kalendarzowy, w którym usługa nie była wykonywana naleŜycie. 
2) W razie nie wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy, w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust., za kaŜdy rozpoczęty dzień kalendarzowy, w którym usługa nie była wykonywana. 
3) Za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1. 
2. JeŜeli szkoda rzeczywista będzie wyŜsza niŜ kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania przekraczającego karę umowną, po bezskutecznym wezwaniu wykonawcy do naprawienia 
szkody. 

 
§10 

 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego tj. …………….. zł w formie ……………………………………………….., które zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie 
wykonane. 

 
§11 

 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) JeŜeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 
ich wykonywanie, 

2) JeŜeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty i pomimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków, 

3) W sytuacji gdy wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości, 
4) W razie wystąpienia innych okoliczności, z których wynika, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie 

publicznym z zachowaniem wymogu, o którym mowa w art.145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia raŜącego 

naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. 
 

§12 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na piśmie,  
pod rygorem niewaŜności. 

2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli zmiana dotyczy okresu realizacji umowy. Zamawiający przewiduje 
moŜliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu  w następujących przypadkach: 
a) jeŜeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzaleŜnione od wykonania zamówienia dodatkowego 

niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, którego wykonania nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć, 

b) w sytuacji gdy okres realizacji umowy ulegnie wydłuŜeniu o czas oczekiwania na uzyskanie decyzji 
administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, jeŜeli łączny czas oczekiwania 
przekroczy 21 dni, 

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
d) działania siły wyŜszej ( np. klęski Ŝywiołowej, strajku ) mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonanych robót budowlanych, 
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie robót – fakt ten musi mieć 

odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez InŜynier Kontraktu , 
f) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

naleŜytej staranności, 
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3. W przedstawionych powyŜej przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym 
Ŝe minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

4. Termin realizacji zamówienia ulegnie przesunięciu takŜe w przypadku wystąpienia konieczności wykonania 
robót dodatkowych związanych z realizacją nadzorowanych robót budowlanych, czyli robót 
nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania. Nowy termin realizacji zostanie wtedy ustalony wstępnie w 
protokole konieczności i ostatecznie w aneksie do umowy. 

5. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy w zakresie osób wyznaczonych do kontaktów między 
stronami, inspektorów nadzoru oraz osoby koordynatora czynności inspektorów nadzoru, jeŜeli zmiany te będą 
wywołane okolicznościami, których nie moŜna było przewidzieć w chwili podpisania umowy. Zmiana 
inspektorów nadzoru lub ich koordynatora moŜe być dokonana wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez 
nich wymagań postawionych inspektorom nadzoru w niniejszej SIWZ i za zgodą Zamawiającego. 

 
§13 

 
1. Strony ustalają, Ŝe w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały  zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
ustawy Prawo budowlane. 

 
§14 

 
1. Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd siedziby 

Zamawiającego. 
 

§15 
1. Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca  

tj. ………………….., a 1 egz. Zamawiający. 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCA                                    ZAMAWIAJĄCY 

 


