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     ZAŁĄCZNIK NR … DO SIWZ 
/PROJEKT/ UMOWA NR Z00/2019/…… 

 
zawarta w dniu         ……… 2019 r.  we Wrocławiu pomiędzy: 
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem KRS: 0000350789,  REGON:021125219, NIP: 898-216-74-37, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
zwaną  dalej Zamawiającym lub Stroną,  
a 
…………………………………………..z siedziba w……………………………. wpisaną do KRS\CEiDG   pod 
numerem …………………………………….., 
REGON ……………………..,  NIP …………………………………. 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.). 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiegozgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w branży architektonicznej, 
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: 
telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
elektrycznych i elektroenergetycznych, przy wykonaniu zadania  inwestycyjnego pn: 
„przebudowa i remont budynku ptaszarni wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu” (dalej zadanie inwestycyjne) w ramach Projektu: 
„Termomodernizacja i przebudowa budynku ptaszarni z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii OZE i zachowaniem zabytkowego charakteru budynku”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 3.3. 
„Efektywnośd energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym” 
Poddziałanie 3.3.1. „Efektywnośd energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 
mieszkaniowym – konkursy horyzontalne Schemat nr 3.3.A. „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej” (dalej projekt). 

2. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski wynika z: 
1) projektu budowlanego, 
2) projektu wykonawczego zamiennego,  
3) decyzji Nr 3032/2017 z dnia 12.06.2017 r. Prezydenta Wrocławia zatwierdzającej projekt 

budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę i remont 
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budynku ptaszarni na terenie ogrodu zoologicznego przy ul. Wróblewskiego we 
Wrocławiu i decyzji Nr 1072/2019 z dnia 15.03.2019 r. Prezydenta Miasta Wrocławia 
zmieniającej ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia Nr 3032/2017 z 12.06.2017 r. 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę zamienny i 
udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych zamiennych, zwanymi dalej 
łącznie pozwoleniem na budowę, 

4) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,  
5) audytu energetycznego, 

stanowiących Załączniki do SIWZ. 
3. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
4. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:  

a) zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 
robotami budowlanymi w zakresie zapewniającym sprawne i płynne  realizowanie zadania 
inwestycyjnego,  

b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przy sprawowaniu kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, obowiązującymi normami i przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

d) weryfikacja wniosków materiałowych Wykonawcy dotyczących materiałów, urządzeo, 
elementów lub sprzętu, 

e) sprawdzanie i odbiór  robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeo technicznych  oraz 
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i 
przekazaniu ich do użytku, 

f) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez 
wykonawcę umowy z podwykonawcą, 

g) weryfikacja dokumentacji dołączonej przez wykonawcę do wniosku o zmianę umowy 
złożonego przez wykonawcę, żądanie jej uzupełnienia i niezwłoczne informowanie 
Zamawiającego o wynikach ww. weryfikacji, 

h) wydawanie kierownikowi budowy poleceo potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeo, jak też dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 

i) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest 
Zamawiający, a dotyczących robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę w okresie 
obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach, 

j) współpraca z Zamawiającym, projektantem oraz wykonawcą robót budowlanych w 
zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie, doradzanie na 
rzecz Zamawiającego, 

k) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych 
trudnościach w ich realizacji -według potrzeb, a także na każde wezwanie Zamawiającego, 

l) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych 
z odbiorami robót, 

m) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych 
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 
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n) dokonywanie odbiorów robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających 
zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeo 
technicznych, 

o) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie 
rozliczeo częściowych i rozliczenia koocowego, 

p) stawianie się na terenie prowadzenia zadania inwestycyjnego bez dodatkowego wezwania 
na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, 

q) bycie w pełni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – 
niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiającego 
lub wykonawcy robót budowlanych (czas reakcji – zgodnie ze złożoną ofertą), 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy podczas normalnego 
funkcjonowania ogrodu zoologicznego prowadzonego przez Zamawiającego, będącego 
obiektem użyteczności publicznej. Okolicznośd tą Wykonawca zobowiązuje się uwzględnid we 
wszystkich podejmowanych działaniach w ramach realizacji Umowy. 

6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może wprowadzid żadnych zmian w 
zakresie realizacji umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego z wyłączeniem przypadków 
gdy zaniechanie mogłoby spowodowad zagrożenie dla życia lub zdrowia lub katastrofę 
budowlaną. 

7. Wykonawca nie może zawierad umów lub zaciągad zobowiązao (w tym finansowych)  
w imieniu Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług oraz 
zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

9. Swoje wizyty na terenie wykonywania zadania inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest 
dokumentowad wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez 
niego sprawdzone lub z podaniem zakresu wykonanych przez niego czynności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiad Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 
24 godzin) o zaistniałych nieprawidłowościach podczas realizacji zadania inwestycyjnego. 
 

§ 2 
TERMIN 

 
Termin realizacji przedmiot zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy do dnia 
faktycznego zakooczenia  zadania inwestycyjnego rozumianego jako data uprawomocnienia się 
pozwolenia na użytkowanie (przewidywany termin 06.09.2020r. ). 

 
§3 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Wysokośd wynagrodzenia za wykonanie  Przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowo na 
kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości  ……………………………………..  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….. złotych) 
Kwota netto wynosi: ………………………………… zł  
(słownie: …………………… …/100 złotych) 
Podatek VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł 
(słownie: …………………… …/100 złotych) 
w tym wynagrodzenie ryczałtowe  za: 
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- sprawowanie nadzoru w branży architektonicznej w wysokości: 
…………………………………………………(słownie: ………………………………………………………. złotych),  

kwota netto wynosi: ………………………………… zł (słownie: …………………… …/100 złotych), podatek 
VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł(słownie: …………………… …/100 złotych) 

 
- sprawowanie nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej w wysokości: 
…………………………………………………(słownie: ………………………………………………………. złotych),  

kwota netto wynosi: ………………………………… zł (słownie: …………………… …/100 złotych), podatek 
VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł(słownie: …………………… …/100 złotych) 

- sprawowanie nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych w wysokości: …………………………………………………(słownie: 
………………………………………………………. złotych),  

kwota netto wynosi: ………………………………… zł (słownie: …………………… …/100 złotych), podatek 
VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł(słownie: …………………… …/100 złotych) 

- sprawowanie nadzoru w branży instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
telekomunikacyjnych w wysokości: …………………………………………………(słownie: 
………………………………………………………. złotych),  

kwota netto wynosi: ………………………………… zł (słownie: …………………… …/100 złotych), podatek 
VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł(słownie: …………………… …/100 złotych) 

- sprawowanie nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości: 
…………………………………………………(słownie: ………………………………………………………. złotych),  

kwota netto wynosi: ………………………………… zł (słownie: …………………… …/100 złotych), podatek 
VAT w wysokości   …… %  tj. kwota …………………zł(słownie: …………………… …/100 złotych) 

 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zawiera wszelkie 

koszty wynikające i/lub związane z kompleksową realizacją Przedmiotu umowy. 
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały 

okres realizacji Umowy. 
4. Cesja wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego wymaga uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jestw równych częściach w okresach 

miesięcznych, po zakooczeniu każdego miesiąca, w którym nadzór inwestorski był 
wykonywany, w terminie  21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. 

6. Podstawą do wystawienia faktury jest miesięczny raport z wykonania obowiązków, który 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywad Zamawiającemu w terminie do 7 dni po 
zakooczeniu każdego miesiąca wykonywania przedmiotu umowy.  

7. Strony postanawiają, że zapłata należności, o których mowa w umowie następuje z chwilą 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 4 

ZABEZPIECZENIE 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 
odpowiadającej10% ceny ofertowej (brutto), tj. ……………… zł (słownie: 
……………………………………… …/100 złotych) w sposób i na warunkach określonych w ustawie 
Prawo zamówieo publicznych.  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od zakooczenia realizacji umowy. 

 
§ 5 

PERSONEL 
 
1. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
2. Wykonawca zobowiązany jest skierowad do realizacji zamówienia personel wskazany w ofercie 

i spełniający wymagania określone w SIWZ: 
- funkcję Koordynatora pełni ………………………………………….. 
- zadania inspektora branży architektonicznej wykonuje 
…………………………………………………………..,posiadający uprawnienia nr 
………………………………………………. 
- zadania inspektora branży konstrukcyjno- budowlanej wykonuje………………………………………….., 
posiadający uprawnienia nr……………………………………. 
- zadania inspektora nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo 
elektrycznych i elektroenergetycznych wykonuje ……………………………………………….., posiadający 
uprawnienia nr …………………………………………. 
- zadania inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo  
telekomunikacyjnych wykonuje …………………………………………………..., posiadający uprawnienia nr 
………………………………………………. 
- zadania inspektora nadzoru branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo  
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykonuje 
…………………………………………………..., posiadający uprawnienia nr ………………………………………………. 
 

3. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 2w trakcie realizacji Umowy  musi byd 
uzasadniona przez Wykonawcę i zgłoszona w pisemnym wnioskuWykonawcy o zmianęz co 
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i zaakceptowana przez Zamawiającego, co stanowi 
uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. 

4. Wniosek o zmianę powinien zawierad informacje pozwalające na ocenę spełniania wymagao 
określonych w SIWZ przez osoby, które mają określone funkcje przejąd. 

5. Zamawiający może zaakceptowad zmianę, o której mowa w ust. 3, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana 
zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy, przy czym akceptacja zmiany 
jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Akceptacja wymaga formy pisemnej. 

6. W nagłych wypadkach losowych, na czas nieobecności osoby wskazanej w ust. 2, Wykonawca 
zobowiązany jest do zastąpienia jej osobą o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i 
doświadczeniu. Czas zastępstwa nie może trwad dłużej niż 7 dni. Każdy przypadek wypadku 
losowego i zastępstwa powinien byd zgłoszony przez Wykonawcę co najmniej w pierwszym 
dniu nieobecności osoby wskazanej w ofercie. 

 
§ 6 

KARY UMOWNE 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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a) w razie odstąpienia od umowy w części lub w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 

b) w razie niedotrzymania terminu wskazanego w ofercie, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit q)  - 
w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

c) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  
§ 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzieo przerwy, licząc od 1-go dnia przerwy do dnia wznowienia, 

d) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla osób wskazanych do pełnienia funkcji 
określonych w § 5 Umowy będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez 
Zamawiającego – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
Umowy za każdy dzieo pełnienia funkcji przez osobę, która nie została zaakceptowana 
przez Zamawiającego, w każdym stwierdzonym przypadku; powyższe nie dotyczy 
przypadków określonych w § 5 ust. 6 umowy w okresie w tym postanowieniu wskazanym. 

e) za zwłokę w wykonaniu pozostałych zobowiązao wynikających z umowy - w wysokości 
0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy za każdy dzieo zwłoki. 

f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które odpowiedzialnośd ponosi Zamawiający - w wysokości 5 % łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych w sytuacji, gdy zapłacone kary nie wyrównują poniesionej szkody. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, 
rozwiązania lub odstąpienia od niej. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia 
przysługującego Wykonawcy. 

 
§ 7 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpid od umowy, jeżeli Wykonawca w szczególności: 
a) nie przystępuje do realizacji Umowy lub przerywa jej realizację przez/na okres dłuższy niż 3 

dni; 
b) wykonuje Umowę/jej częśd sprzecznie z postanowieniami Umowy lub nie wykonuje 

zobowiązao z niej wynikających pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu 
wykonywania/realizowania lub odpowiednio do wykonywania zobowiązao wynikających z 
Przedmiotu umowy; 

c) innych określonych przepisami prawa. 
2. Odstąpienie od umowy może nastąpid w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 
3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego możliwe jest również na zasadach 

określonych w art. 145 ust.1 ustawy Prawo Zamówieo Publicznych. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 

z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku gdy umowa, której przedmiotem są 
roboty budowlane, które podlegają nadzorowi zostanie zakooczona w jakiejkolwiek formie 
(np. rozwiązanie, odstąpienie). W przypadku określonym w zdaniu pierwszym Wykonawca 
będzie miał prawo do wynagrodzenia wyłącznie za okres wykonywania niniejszej umowy. 
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§ 8 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialnośd za wszelkie szkody osobiste i 

rzeczowe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wynikłe w związku z wykonaniem 
przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi także odpowiedzialnośd z tytułu 
wszelkich skutków zdarzeo powstałych z winy Wykonawcy w związku lub przy okazji 
wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w 
wyniku błędów w nadzorze inwestorskim,   

 
§ 9 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych 
informacji/danych jedynie w celach wskazanych  w niniejszej Umowie, 

2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez 
Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko 
wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w 
zakresie określonym Umową, 

3) podejmowania wszelkich kroków i działao w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu 
Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy wejdzie w posiadanie 
informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni tych danych osobom 
trzecim, jak również  ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi 
kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli, 

4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

5) podejmowania wszelkich kroków i działao w celu zapewnienia, że w sytuacji gdy podczas 
wykonywania przedmiotu umowy personel Wykonawcy wejdzie w  posiadanie 
informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych 
nośników z  informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy, 

6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych 
Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego, 

7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi 
zobowiązaniami może byd uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów ogólnego 
Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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§ 10 
POSTANOWIENIA KOOCOWE 

 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami kierowana będzie pod adresy wskazane w 

komparycji Umowy. W czasie trwania niniejszej Umowy strony mają obowiązek wzajemnego 
informowania się o każdej zmianie adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego 
obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym na ostatnio pisemnie wskazany adres 
uważa się za doręczoną. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową ma zastosowanie obowiązujące prawo polskie, a w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówieo publicznych i Prawa 
Budowlanego. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu – pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem Umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
6. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż są należycie 

umocowane do składania i przyjmowania oświadczeo woli w imieniu reprezentowanych 
przez nie podmiotów. 

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla 
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 
Wykaz załączników do umowy: 

 Zał. 1  Oferta Wykonawcy 

 Zał. 2  Dokumentacja projektowa 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


