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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 
 
 

UMOWA NR …………………………… 
 
 

zawarta w dniu ..............2021 r. w Jaworze pomiędzy: 

Jaworskim Centrum Medycznym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Szpitalnej 3, 59-
400 Jawor, wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000259564, NIP: 6951463978, 
REGON 020303831 
reprezentowanym przez:  
……………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” 
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem KRS …………………….. (akta rejestrowe Sąd 
………………………….), kapitał zakładowy: …………………., NIP: ……………………, Regon: ………………………..., 
reprezentowaną przez: 
…………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie uproszczonym (na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4) 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przepisów 
w/w ustawy nie stosuje się) pod nazwą: „Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum 
Medycznego w Jaworze – zadanie 3”. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Realizacja zadania polega na pełnieniu funkcji Wykonawcy inwestycji Zamawiającego pn: 

„Termomodernizacja budynku szpitala Jaworskiego Centrum Medycznego w Jaworze – zadanie 4”w 
ramach projektu p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szpitala pod nazwą "Jaworskie 
Centrum Medyczne" w Jaworze wraz z budową instalacji odnawialnych źródeł energii” dofinansowanego 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 
priorytetowego Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. 

2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem usługi, o której mowa w ust. 1, zawarty został w 
następujących dokumentach: Zapytanie ofertowe i jego załącznikach. 

 
§ 2 

Termin wykonania zamówienia 
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy w terminie …………... dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie do 7 dni licząc od dnia 

podpisania umowy; 
2) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 
2) Zabezpieczenie terenu robót; 
3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
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4) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.), okazania, 
na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 
każdego używanego na budowie wyrobu; 

5) Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji; 

6) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących 
ustaw: 
a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r.poz. 1219ze 
zmianami), 
b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 875ze zmianami). 

7) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór 
mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie 
przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

8) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane według umowy; 

9) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

10) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów; 

11) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i 
prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

12) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 
oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu prac po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub 
użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów lub instalacji; 

15) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji oraz przygotowanie do odbioru 
końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż 
termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 
pełnej wysokości; 

18) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach 
niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. 
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej: 
a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku 
z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego 
działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej 
wartości kontraktu, 
b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej 
własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC 
na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych; 

19) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które 
mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 
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3. Wykonawca nie może, bez  pisemnej zgody Zamawiającego, zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich 
praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości:………….. netto plus należny podatek VAT  …….. zł, ……… zł brutto  (słownie złotych: 
……………………../100) zgodnie z kwotą złożonej oferty. 

2. Strony ustalają, że rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury VAT przedstawionej przez 
Wykonawcę. Wystawienie faktury VAT może nastąpić wyłącznie po zakończeniu zadania w całości, co 
zostanie potwierdzone stosownym Protokołem Odbioru Końcowego. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 
umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do 
wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych w związku                             
z wykonaniem umowy (w tym rezultatów umowy) oraz z tytułu przeniesienia na Zamawiającego własności 
dokumentacji. 

4. Wynagrodzenie łączne ustalone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego związane z realizacją Umowy i Wykonawcy nie przysługuje od Zamawiającego zwrot 
jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

5. Zamawiający zastrzega, że opis faktury VAT w części dotyczącej nazwy towaru lub usługi będzie zgodny              
z przedmiotem zamówienia wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stanowiących 
integralną część niniejszej umowy. 

6. Faktura VAT zostanie wystawiona po podpisaniu odpowiedniego protokołu odbioru i zostanie przesłana 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Zamawiającego tj. Jaworskie Centrum 
Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor lub też złożona pod adresem Jaworskiego Centrum 
Medycznego i będzie uznana za otrzymaną przez Zamawiającego w dniu widniejącym na zwrotnym 
potwierdzeniu odbioru lub w dniu złożenia w siedzibie Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w ciągu 30 dni od 
daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień dokonania płatności 
przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu 
wystawionych wszelkich faktur VAT w przypadku, gdy na skutek działań, bądź zaniechań Wykonawcy 
zostały wstrzymane środki na dofinansowanie projektu bądź na tle tych działań, bądź zaniechań doszło do 
sporów pomiędzy stronami Umowy, skutkującymi koniecznością rozstrzygnięcia przez sąd. 

9. Rozliczenie zamówienia zostanie przeprowadzone w złotych polskich. 
 

§ 6 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będzie stosowanyodbiór końcowy robót. 
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie, bezpośrednio w siedzibie 

Zamawiającego, najpóźniej w dniu zakończenia robót lub w dniu umownego zakończenia całości robót. 
3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 

robót. 
4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 
1) Dokumentacja powykonawcza, 
2) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje 

użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
3) Oświadczenie o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami 

i normami, 
4) Protokół odbioru zawierający informację o przeszkoleniu Zamawiającego w zakresie obsługi 

urządzeń. 
5. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności               

i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 
końcowego robót. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 
kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.  
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7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 10 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,  
w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do 
czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do 
ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu – w wysokości 0,8% wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w §5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

b) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,4% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad, 

c) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, 

d) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy 
- za każdy przypadek naruszenia, 

e) W wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1umowy w przypadku 
nieprzedstawienia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 19) oraz ust. 2 umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych określonych w ust.1 a – e niniejszego 
paragrafu, z przedłożonych faktur. 

 
§ 8 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy - w terminie 14 dni od 
dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 10-dniowego terminu na rozpoczęcie prac; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy              
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni – w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o upływie 10-dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;  

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                   
z tytułu wykonania części umowy; 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, 
dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego danej okoliczności;   

5) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez 
Zamawiającego danej okoliczności;  

6) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie 
przedmiotu niniejszej umowy - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej 
okoliczności.   

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1)  Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie                        

1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie; 
2)  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru -                 

w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub 
od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 
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3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.  W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,              

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót 
w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia. 

5.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający 
może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 
termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, 
powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 

 
§ 9 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …. 

miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego. 
2. Strony zgodnie postanawiają, że rękojmia wynosi taki sam okres czasu jak udzielona gwarancja o której 

mowa w ust. 1. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania dostarczonych podzespołów                       

i urządzeń węzła w pełnej sprawności technicznej, bezpłatnego usuwania ustereki wszelkich 
nieprawidłowości w ich działaniu. 
1) Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi odpowiednio: 

a) do godziny 16.30 w dniu zgłoszenia, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze do 
godz. 10.00, 

b) do godziny 10.00 dnia następnego roboczego, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego po godz. 
10.00. 

2) Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi niezwłocznie, w ciągu 24 godzin, od podjęcia 
działań przez Wykonawcę określonych powyżej. 

3) Przedłużenie czasu naprawy lub wymiany części, podzespołu może nastąpić jedynie za zgodą 
Zamawiającego i być usprawiedliwione trudnościami w nabyciu elementów podlegających naprawie. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w ciągu 24 godzin od podjęcia działań przez Wykonawcę określonych             
w pkt 3, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 
 

§ 10 
Zmiana umowy 

1. Dopuszczalne są następujące zmiany zawartej umowy: 
1)w zakresie terminów wskazanych w umowie – w przypadku, gdy dochowanie pierwotnie wskazanych 

terminów jest z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niemożliwe lub wiązać się może z poważną 
szkodą po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności zaistnienia zdarzeń, 
których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, wystąpienia siły wyższej, stanu epidemii, 
pandemii lub działania osób trzecich niezależnych od stron umowy; 
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2) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy - w przypadku: 
a)  zmiany przepisów obowiązujących dot. podatku VAT o różnicę pomiędzy stawką obowiązującą             

w chwili podpisania umowy, a stawką po zmianie; 
2. Zmiana podmiotowa umowy dopuszczalna będzie także wówczas, gdy: 

1) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego 
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

2) dotychczasowego wykonawcę zastąpić ma nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez zamawiającego 
zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie 
strony, pod rygorem nieważności. 

4. Dokonanie zmiany umowy w zakresie, o których mowa powyżej wymaga uprzedniego złożenia na piśmie 
prośby Wykonawcy wykazującej zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie 
lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego. 

 
§11 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla 

Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 

 


