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ZAŁĄCZNIK 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 w dniu ..........................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 dotyczących realizacji robót 
budowlanych w budynku Przedszkola w Jakubowicach w szczególności dokumentacja projektowa pn. „Projekt 
budowlany przebudowy z rozbudową świetlicy wiejskiej na przedszkole wiejskie”, „Projekt budowlano 
wykonawczy wymiana instalacji elektrycznej”, „Wewnętrzne instalacje sanitarne” oraz „Przydomowa 
oczyszczalnia ścieków” 
2) Projektancie – naleŜy przez to rozumieć jednostkę sprawującą nadzór autorski nad sporządzoną przez siebie 
dokumentacją projektową. 
3) Inspektorze nadzoru inwestorskiego – naleŜy przez to rozumieć …........................................................ 
 

§ 2. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na  przebudowie i 
remoncie budynku Przedszkola w Jakubowicach wg dokumentacji projektowej. 
2. Budynek objęty przebudową i remontem zlokalizowany jest  w Jakubowicach na działce nr 53, k. m. 3, obręb 
Jakubowice, jednostka ewidencyjna Byczyna stanowiącej własność Gminy Byczyna. 
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 



Przetarg nieograniczony                                                                                                       Wp II.271.7.2011 

Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach. 

 
 
 
 

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” 

2z7 

1) Odebrania placu budowy w terminie określonym w harmonogramie wykonania robót stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takŜe przystosowanie do potrzeb prac budowlanych. 
2) Wykonania innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności: 
a) organizacji i realizacji dostaw materiałów budowlanych oraz wyposaŜenia budynku, 
b) wykonanie prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, 
c) uzyskania inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla 
poszczególnych elementów inwestycji, 
d) uzyskanie dla budynku Świadectwa charakterystyki energetycznej. 
 

§ 3. 
Harmonogram realizacji umowy 

1. Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy nastąpi z dniem zawarcia umowy, zakończenie wykonania umowy do 
dnia 15.08.2011 roku. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem wykonania robót stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 
§ 4. 

Wynagrodzenie 
1. Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości ............................... zł 
brutto (słownie:........................) w tym podatek VAT -............... zł (słownie:…………………..). 
2. Wynagrodzenie wymienione w ust.1 będzie płatne po wykonaniu robót i przyjęciu prac przez Zamawiającego. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
VAT, zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wraz z protokołem odbioru końcowego z zastrzeŜeniem 
ust. 5. 
4. Wykonawca zobowiązany będzie przy składaniu faktury do przekazania Zamawiającemu oświadczenia 
podwykonawców o dokonaniu przez Wykonawcę na ich rzecz wszystkich płatności dotyczących robót, które zostały 
przez nich wykonane wraz z kopiami odpowiednich przelewów. 
5. W przypadku braku potwierdzenia dokonania przez Wykonawcę płatności, o których mowa w ust. 4, Zamawiający 
wstrzyma płatności na rzecz Wykonawcy do momentu udokumentowania przez Wykonawcę uregulowania zobowiązań 
wobec podwykonawców, z zastrzeŜeniem ust. 6. 
6. W przypadku zapłaty przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie pomniejszone o przekazaną kwotę. 
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów 
związanych z realizacją inwestycji. 
8. Faktury, o których mowa w ust. 3 winny być wystawione na Gminę Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna. 
9. NaleŜności będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku ........................................... nr. …...................... 
10. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
11. Gmina Byczyna jest podatnikiem podatku VAT: NIP 751 175 01 02, REGON 531412993. 
12.Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT: NIP: ......................................., REGON: …............................................ 
14. Osobą odpowiedzialną za rozliczenie finansowe umowy ze strony Zamawiającego będzie wyznaczony pracownik 
Urzędu Miejskiego w Byczynie. 

§ 5. 
Współpraca Stron 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową. W tym celu: 
1) Wykonawca zobowiązuje się na bieŜąco informować Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową, w formie 
uzgodnionej z Zamawiającym, 
2) Wykonawca zobowiązuje się do organizowania, na Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
spotkań roboczych i przygotowywania na te spotkania bieŜących informacji o realizacji umowy, a w szczególności 
wskazywania wszelkich moŜliwych zagroŜeń realizacji umowy, 
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3) Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy niezbędnych i kompletnych informacji oraz wyjaśnień 
związanych z wykonaniem umowy. 
2. Adresy i numery do korespondencji: 
1) Zamawiający: nr telefonu 77 413 41 50, nr. Telefaksu 77 413 41 50, 
e-mail: budownictwo3@byczyna.pl 
2) Wykonawca: ............................................................................................................................................. 
3. 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. 
4. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia w sprawach dotyczących realizacji umowy 
przekazywane będą w języku polskim, na piśmie lub drogą elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby do 
tego upowaŜnione. 
5. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 4 dokonywane będą 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 numery Stron. 
6. Pisma przekazane osobiście, za pomocą poczty lub firmy kurierskiej uwaŜa się za doręczone w dniu odbioru przez 
adresata, a gdy brak takiego odbioru w dniu awizowania przesyłki. 
7. Pisma przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uwaŜa się za doręczone w dniu ich skutecznego 
przekazania, o ile przekazanie nastąpiło 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. 

 
§ 6. 

Prawa i obowiązki Stron 
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi 
przepisami oraz sztuką budowlaną. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu wad lub innych nieprawidłowości projektowych 
niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 
3. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej w formie 
papierowej w dniu podpisania umowy za protokołem przekazania. 
4. Zamawiający oświadcza, Ŝe Inspektorem nadzoru inwestorskiego nad zamierzeniem objętym niniejszą umową jest 
…................................................................................................................................. 
Nadzór nad poszczególnymi branŜami pełnić będą w specjalności: 
1)   konstrukcyjno-budowlanej ….................................................... 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                      
i kanalizacyjnych ….................................................... 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
….................................................... 
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe upowaŜnił Inspektora nadzoru inwestorskiego w szczególności do: 
1) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem                   
i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, 
2) sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz uŜytych wyrobów budowlanych,  
3) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach                     
i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, a takŜe udział w czynnościach 
odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
4) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad i usterek, a takŜe, na Ŝądanie Zamawiającego, do 
kontrolowania rozliczeń budowy, a w szczególności ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych Wykonawcy, 
5) merytoryczne potwierdzania faktur wystawianych przez Wykonawcę. 
6. JeŜeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, tj. niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP, Dokumentacją projektową, lub sprzecznie z postanowieniami 
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niniejszej umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wyznaczając 
termin do dokonania zmian. 
7. UpowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zawsze i bez ograniczenia zapewniony dostęp na teren 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do nie utrudniania mu dostępu do wszelkich pomieszczeń i miejsc, w których 
przechowywane są materiały i urządzenia dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego. 
8. Zamawiający ma prawo wglądu w kaŜdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 
9. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będą: 
1) Stanisław Biliński – kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i rolnictwa; 
2) Aleksandra Skoczylas – koordynator projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej 
w Gminie Byczyna”. 
10. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego będą:  
1) Stanisław Biliński – kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i rolnictwa; 
2) Aleksandra Skoczylas – koordynator projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej 
w Gminie Byczyna”. 
 

§ 7. 
Roboty budowlane 

1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy składający się z zabudowanej budynkiem działki nr 53 , k. m. 3, 
obręb Jakubowice, jednostka ewidencyjna Byczyna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
2. Wykonawca w okresie budowy we własnym zakresie i na własny koszt: 
1) zapewni objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy w poszczególnych specjalnościach: 
a) kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej...................................................; 
( uprawnienia.................................., Zaświadczenie Nr ............................). 
b) kierownika robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych)........................................................; 
( uprawnienia.................................., Zaświadczenie Nr ............................). 
c) kierownika robót (uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych), 
( uprawnienia.................................., Zaświadczenie Nr ............................). 
2) urządzi i zabezpieczy plac budowy, 
3) zamontuje tablicę informacyjną budowy, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, 
4) zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, 
5) będzie prowadził dokumentację budowy, 
3. Wykonawca od dnia przejęcia terenu budowy ponosi odpowiedzialność za ten teren oraz wynikające z prowadzenia 
robót budowlanych ewentualne uszkodzenia istniejących sieci i urządzeń podziemnych. 
4. JeŜeli umowa nie stanowi inaczej wiąŜące dla Wykonawcy są decyzje, uwagi i Ŝądania Inspektora nadzoru w zakresie 
technicznych aspektów wykonania niniejszej umowy. Nie są one wiąŜące w zakresie zmiany finansowych warunków 
wykonania niniejszej umowy. 
 

§ 8. 
Czynności sprawdzenia i odbioru robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania będących przedmiotem odbioru robót wraz z protokołami badań i sprawdzeń, 
protokołami odbiorów technicznych, kosztorysem powykonawczym, protokołami nadzorów autorskich. 
2. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego termin zakończenia robót podlegających 
zakryciu oraz robót zanikających, nie później niŜ 5 dni przed tym terminem. 
3. Warunkiem odbioru końcowego robót będzie przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej oraz kompletu dokumentów odbiorowych dotyczących przedmiotu umowy. 
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4. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Burmistrza Byczyny przy udziale 
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru wykonanych robót, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
5. Komisja potwierdzi w formie końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanie wszystkich robót budowlanych 
oraz spełnienie warunku opisanego w ust.4. 
 
 
 

§ 9. 
Ubezpieczenia i rękojmia 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przed przejęciem budowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej. Ubezpieczeniem mają zostać objęte wykonywane roboty budowlane w zakresie wszelkich ryzyk 
budowy w tym takŜe z tytułu odpowiedzialności Zamawiającego za skutki katastrofy budowlanej jako właściciela 
nieruchomości. Ubezpieczenie takie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i mieniu 
Zamawiającego i osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem prac lub w inny sposób w związku z realizacją 
Umowy, a w szczególności szkody powstałe w samym obiekcie budowlanym, materiałach zgromadzonych na placu 
budowy, zapleczu budowy, sprzęcie. Polisa, waŜna przez okres obowiązywania niniejszej umowy, musi pokrywać 
ryzyka wszelkiego rodzaju szkód, łącznie z ryzykiem poŜaru, powodzi, kradzieŜy, zawalenia i innych zdarzeń z sumą 
gwarancyjną w wysokości co najmniej równej kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1, z rozszerzeniem o: 
1) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców Wykonawcy, 
2) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania robót budowlanych objętych 
zakresem umowy, 
3) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlanych, w mieniu 
osób trzecich. 
2. JeŜeli termin obowiązywania niniejszej umowy zostanie przedłuŜony lub jeŜeli do dnia zakończeniu obowiązywania 
niniejszej umowy nie został dokonany odbiór końcowy przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest do 
dokonywania odpowiednich przedłuŜeń okresu ochrony ubezpieczeniowej i przedkładania Zamawiającemu 
dokumentów ubezpieczenia na kolejne okresy – niezwłocznie – jednak nie później niŜ na 3 dni robocze przed datą 
wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości o której mowa w § 12 
ust. 3. 
3. Wykonawca jest obowiązany udzielić rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres 3 lat oraz 
dokonać przelewu wierzytelności z tytułu gwarancji jakości na materiały uŜyte w trakcie budowy i zamontowane 
urządzenia na okres określony przez producentów, a takŜe zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty 
gwarancyjne w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego. 
4. Bieg okresu rękojmi, o której mowa w ust. 3, liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 
obejmującego cały zakres inwestycji. 

§ 10. 
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:.......................................................zł)                                                      
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 zdawczo-odbiorczego, natomiast 
30% kwoty zabezpieczenia, słuŜącego do pokrycia roszczeń Zamawiającego, o których mowa w § 12 ust. 2 – w ciągu 
15 dni po upływie okresu rękojmi. 
3. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w trakcie wykonywania umowy, nowe 
zabezpieczenie winno spełniać wymogi wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania 
przywołanego w preambule niniejszej umowy. 
4. JeŜeli zabezpieczenie zostało wniesione w postaci gwarancji lub poręczenia, która wymaga informowania gwaranta 
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lub poręczyciela o zmianach umowy bądź informowania go o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, 
Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem kaŜdego aneksu do umowy przedstawić potwierdzenie akceptacji 
przez gwaranta lub poręczyciela wprowadzonych zmian, bądź wnieść nowe zabezpieczenie. Niedopełnienie tego 
obowiązku stanowi raŜące naruszenie warunków umowy. 
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 wygaśnięcia dotychczasowej gwarancji lub poręczenia pod rygorem zapłaty 
kary umownej w wysokości, o której mowa w § 12 ust. 3. 
 

§ 11. 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca moŜe powierzyć podwykonawcy wykonanie części robót objętych umową na zasadach określonych w 
szczególności w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
2. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu kopie umów z podwykonawcami, zawierające 
szczegółowe harmonogramy wykonania robót, zgodne z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania 
własne. 

§ 12 
Kary umowne 

1. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu, Zamawiający 
naliczy karę umowną w wysokości 0,20 % wynagrodzenia za dany etap prac przewidzianych w harmonogramie, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, za kaŜdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wynikających z tego 
harmonogramu. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 
lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za 
kaŜdy dzień opóźnienia w usunięciu wad. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, inne niŜ 
wymienione w ust. 1 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kaŜdy dzień 
opóźnienia. 
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego wysokość kar umownych. 
 

§ 13 
Odstąpienie od umowy 

1. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w § 6 ust. 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
2. W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 30 dni w stosunku do terminów 
wynikających z harmonogramu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. 
3. Prawo odstąpienia, o którym mowa w umowie zostaje zastrzeŜone do dnia zakończenia wykonania umowy, o którym 
mowa w § 3 umowy. 
4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca zobowiązany jest do wydania 
Zamawiającemu dokumentacji technicznej, sporządzenia we współpracy z inspektorem nadzoru inwentaryzacji 
wykonanych prac oraz zabezpieczenia i przekazania terenu budowy w terminie 14 dni od dnia złoŜenia oświadczenia o  
odstąpieniu. Koszty związane z wykonaniem powyŜszych prac obciąŜają Stronę, z której przyczyny nastąpiło 
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odstąpienie. 
 

§ 14 
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. Istotne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy: 
1) konieczna będzie zmiana terminów określonych w załączniku nr 1 oraz w § 3 ust. 1 wynikająca z udzielenia 
Wykonawcy dodatkowego zamówienia niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego potrzeby 
udzielenia nie moŜna było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy, 
2) ulegnie zmianie stawka podatku VAT określona w § 4 ust. 1, 
3) z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy nastąpi konieczność zmiany osoby wskazanej w § 7. ust. 2. Zmiana ta 
moŜe nastąpić pod warunkiem, Ŝe wskazana osoba będzie posiadała uprawnienia toŜsame z wymaganymi przez 
Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w preambule. 
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia netto określonego w § 
4 ust. 1 umowy. 

§ 15 
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. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
4. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Burmistrza Byczyny 
wyraŜonej na piśmie pod rygorem niewaŜności. 
5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane. 
6. Spory wynikłe w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
7. Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca tj. 
…………………………………., a 1 egz. Zamawiający. 
 
 
 
Zamawiający:           Wykonawca: 
 


