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Załącznik nr 3 

UMOWA O  ROBOTY 
BUDOWLANE 

 

W dniu ……………. 2022 r. w Brzeźcach  pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną  mającą swą 
siedzibę w Brzeźcach 134,08-540 Stężyca zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną 
przez : 

1. Prezesa OSP – Andrzeja Kurek 
2. Skarbnik OSP – Grażynę Kurek 

 

a …………………………………………………………………………………………….................. 

mającym swą siedzibę w …………………………………………………………………................. 

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

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy w formie zapytania ofertowego 
 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Brzeźcach. Projekt finansowany                         

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 

2. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących robót: 

1) Roboty zewnętrzne: 
a) częściowe rozebranie schodów zewnętrznych i ułożenie kostki brukowej betonowej w tym 

samym miejscu, 

b) demontaż starych parapetów zewnętrznych i montaż nowych, 

c) demontaż drzwi i wykucie ościeżnic stalowych, 

d) uzupełnienie ubytków w elewacji zewnętrznej, 

e) przygotowanie powierzchni pod malowanie, 

f) dwukrotne malowanie elewacji zewnętrznych. 

2) Remont kuchni 

a) częściowe odbicie tynków wewnętrznych, 

b) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 

c) gruntowanie ścian wewnętrznych, 

d) malowanie ścian wewnętrznych, 

e) demontaż opraw oświetleniowych, 

f) montaż opraw oświetleniowych typu LED, 

g) demontaż baterii umywalkowych, 

h) montaż baterii umywalkowych, 

i) wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm
3
, 

j) montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowe stalowe-antywłamaniowe o izolacyjności 

termicznej - Uw max. =1,1 W/m
2
K. 

k) dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy min. 5,2 kW. 

l) dostawa i montaż zlewozmywaka przemysłowego. 

m) montaż bojlera ciepłej wody o pojemności do V = 150 l, 
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n) wykonanie podejścia zimnej wody, podłączenie  zasilania, wykonanie odpływu, zamontowanie 

reduktora ciśnienia wody oraz dostawa zmywarko-wyparzarki uniwersalnej z funkcją wyparzania 

wykonana ze stali nierdzewnej (funkcja wyparzania 90
0
 , wys. min.800 mm, głębokość  min.600 

mm, szerokość min.560 mm, napięcie zasilania 230 V lub 400 V, moc elektryczna min. 6,1 kW.).    

3) Remont sali głównej 
a) częściowe odbicie tynków wewnętrznych, 

b) uzupełnienie tynków wewnętrznych, 

c) gruntowanie ścian wewnętrznych, 

d) malowanie ścian wewnętrznych, 

e) demontaż opraw oświetleniowych, 

f) montaż opraw oświetleniowych typu LED, 

g) demontaż drzwi wewnętrznych pełnych, 

h) montaż drzwi wewnętrznych, 

i) montaż drzwi zewnętrznych jednoskrzydłowe stalowe-antywłamaniowe  o izolacyjności 

termicznej - Uw max. =1,1 W/m
2
K, 

j) dostawa i montaż klimatyzatora ściennego multi o mocy jednostki zewn. min. 12 kW. 

4) Remont łazienek 
a) przygotowanie powierzchni pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności, 

b) malowanie ścian farbami emulsyjnymi, 

c) wymiana baterii umywalkowych na elektryczne podgrzewacze przepływowe. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 

umowy     oraz  w przedmiarze robót, 

4. Szczegółowy zakres prac został określony w dokumentach wymienionych w ust. 3. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością. 
6. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, 

przepisami sanitarnymi, BHP, pożarowymi, aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach 

określonych w niniejszej umowie. 

7. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, które 

powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności. 

8. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 

powinny odpowiadać: Polskim Normom, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                             

i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym. 

9. W przypadku, gdy przedmiar robót nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów lub 

urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji                  

w tym zakresie od Zamawiającego. Zamawiający odpowie na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu 

pisemnego zapytania od Wykonawcy. 
 

 

 
1. Obowiązki Zamawiającego 

§ 2. 

Obowiązki stron 

1) Protokolarne przekazanie placu budowy. 

2) Dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach określonych w § 9 niniejszej umowy. 

2. Obowiązki Wykonawcy 
a) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie                        
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z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym i innymi 

obowiązującymi przepisami, i oddania go zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych                 
w umowie. 

b) Pisemne zgłoszenie robót do odbioru zgodnie z § 9 umowy. 
c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na 

zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy. 

d) Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia 
do stanu pierwotnego. 

e) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami. 
f) Zagwarantowanie stałej obecności osoby zapewniającej nadzór techniczny nad realizowanym 

zadaniem, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy. 

g) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 
h) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych. 
i) Utrzymanie porządku na terenie objętym pracami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów 

wywozu nieczystości stałych. 

j) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego, 
k) Niezwłoczne informowanie, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach 

mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu 

zakończenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku 

Wykonawca traci prawo do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 

 
 

§ 3. 

Nadzór 

 
1. Osobą koordynującą ze strony Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy będzie: 

Grażyna Kurek – tel. 693565391, e-mail: brzezceosp@gmail.com. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie ……………………………….. 

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie P. …………….. posiadający uprawnienia 

budowlane nr ……………… zam. ………………….., tel. kom. ………………............................……. 
 

                                                                                  § 4. 

Terminy realizacji robót 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

1) rozpoczęcie: od 15 stycznia 2022 roku. 

2) zakończenie: do 15 kwietnia 2022roku; 

3) zakończenie realizacji zamówienia następuje w chwili pisemnego zgłoszenia do odbioru 

Zamawiającemu. 

2. W przedstawionych poniżej przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mające bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonania robót; 

3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 

W takich przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju. 
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§ 5. 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają w wysokości: brutto ....................... zł 
(słownie .................................................... ) w tym VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy, a Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić wynagrodzenia. 

 
§ 6. 

Warunki płatności 
1. Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą końcową. 
2. Faktura końcowa może być wystawiona na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 

3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w formie 

przelewu na konto Wykonawcy. 

4. Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego. 

5. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

6. W przypadku, gdy faktura nie spełni wymagań pod względem merytorycznym lub rachunkowym, 

zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 7. 

Kary umowne 
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych, które zgodnie z wolą stron naliczane są również po 

odstąpieniu od umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5; 

2) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub umówionych etapów prac, 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,                  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,                          
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

określonego w § 5, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji opisanej w art. 145 prawa zamówień publicznych. 

4. Strony umowy zapłacą karę umowną w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania pisemnego wystąpienia 

z żądaniem zapłacenia kary. 

5. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę, Zamawiający może potrącić należną mu 

karę z dowolnej należności mu przysługującej. 
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6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 
 
Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy jest jednoznaczne                 

z udzieleniem Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji na całość robót objętych przedmiotem 

umowy na następujących zasadach: 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na całość robót objętych przedmiotem 

umowy licząc od dnia odbioru końcowego. 

2. Strony ustalają okres rękojmi na okres równy okresowi gwarancji. 
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia 

powzięcia informacji o usterce. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie, pod 

adresem e-mail.............................i nr faksu: ..................………….., tel. ………………………... 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 24 
godzin od chwili zgłoszenia (wysłanego faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie. 

Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może 

zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 
6. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający 

może usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji lub 

rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi. 
9. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, w trakcie udzielonej gwarancji 

i rękojmi, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach 

uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz 
roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 

dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu 

przedmiotu umowy. 
 

§ 9 

Odbiory 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego 

niniejszą umową. 
2. Odbiór końcowy: 

1) Zamawiający powoła komisję i dokona protokolarnego odbioru końcowego robót. Rozpoczęcie 

czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 5 dni licząc od daty dostarczenia pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości odbioru Zamawiającemu. Zakończenie czynności 

odbiorowych winno nastąpić w ciągu 5 dni od daty ich rozpoczęcia. 

2) W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy 

oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 

a. świadectwa jakości, certyfikaty i atesty na zastosowane i wbudowane materiały i urządzenia, 
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b. gwarancje, 

c. instrukcje obsługi i konserwacji. 

3. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie 

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru z winy 

Wykonawcy i oznacza to opóźnienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkują naliczeniem kar 

umownych. 

Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady: Nadające się do usunięcia,                                   

to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. Terminem usunięcia wad będzie termin protokolarnego potwierdzenia,                        

że zostały usunięte, przez komisję odbiorową. 
1) Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem żądać wykonania ponownie 

wskazanego zakresu przedmiotu umowy, bądź obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstąpić od odbioru lub 

zażądać wykonania wskazanego zakresu przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając 

ostateczny termin ich realizacji, 

5. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający 

może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy oraz  

do naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek. 

 
§ 10 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,              

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy 

charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których 

mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczególności: 

a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, niezależna 

od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, której skutków nie 

można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione (np. wojna, zamieszki 

wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, pożar, huragan, nawałnica, 

ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas tego opóźnienia, 

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań, 

c) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego,                             

a w szczególności konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny do 

zakończenia usuwania błędów, 

d) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych 
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polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

e) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, 

f) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”). 

2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego                  

w § 5 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 

• w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

3. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe,                               

nie przewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu 

nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 

4. Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać w szczególności: klęski żywiołowe, w tym: 

trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,                                   

w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni; akty władzy państwowej, w tym: stan 

wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne 

podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu; strajki powszechne lub inne 

niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u Stron. 

a) Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się                                    
z jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły Wyższej, zawiadomić drugą Stronę 
na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym 

zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując 

przewidywany okres, w którym nie będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć 
do kontynuowania realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania 

niezbędne do zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania. 

b) W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej niewykonywanie 

Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą prowadzić negocjacje w celu 

określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. Negocjacje uważa się za bezskutecznie 

zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, 

chyba że przed upływem tego terminu Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich 

kontynuowanie i określą inną datę zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego 

zakończenia negocjacji w terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony                             

do rozwiązania Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona następująca 

procedura: 

6. Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej               

14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

a) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 

upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian 

do umowy (aneks). 

7. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 
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§ 11 

Wierzytelność 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz podpisywanie 

wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia 

bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Zambrów. 

2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest wyłącznie 

za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej 

umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy 

zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie 

najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy                  

to także ewentualnych luk w umowie. 

1. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony 

poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez 

drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                

z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują 
się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków 

nałożonych na administratorów danych. 

3. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

4. Załącznikami do umowy są: 
1) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego 

 
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:  

 
………………….. ….…………….……… 


