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Załącznik nr 4                                                                                                                                                      

do SWZ  

Istotne postanowienia umowy   

zawarta w dniu …………… r. w Turku  pomiędzy: 

………………………………………………………….,  

zwaną dalej "Zamawiającym",  reprezentowaną przez: 

1. …………………………. 

a firmą …………………………………….. , 

zwaną dalej "Wykonawcą", lub „Inspektorem nadzoru” reprezentowaną przez: 

1. ……………………… 

 o następującej treści. 

§1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA I 

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA ) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TURKU”, 

zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 25 i 26 Prawa budowlanego, 

decyzją o pozwoleniu na budowę, w sposób zgodny z umową zawartą przez 

Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych realizującym zadanie inwestycyjne, oraz 

wynikających z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów powstałych na tle 

realizacji zadania. 

2. Wykonawca oświadcza, iż w poszczególnych specjalnościach funkcje inspektora nadzoru 

pełnić będą osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 

2020r., poz.1333 z późn. zm. ) oraz przynależące do izby inżynierów budownictwa 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy (sporządzonym zgodnie z wykazem stanowiącym 

Załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku zmiany na etapie realizacji zamówienia 

wskazanych w wykazie osób, zmiana będzie możliwa na wniosek Wykonawcy, 

uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte w SWZ, oraz 

przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z aktualnymi 

zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich odpowiedzialność 

za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych 

umową. 

4. *W stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na tle realizacji przedmiotu 

umowy  wspólnie (konsorcjum) w zakresie realizacji umowy obowiązują zasady: 

1) solidarnej odpowiedzialności wykonawców (uczestników konsorcjum) za całość 

      podjętych w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązań wynikających z niniejszej  

      umowy, niezależnie od procentowego lub rzeczowego udziału każdego z nich w 

      realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) reprezentacji jednego z wykonawców (uczestników konsorcjum - lidera) ze skutkiem 

      dla pozostałych, rozumianej jako wyłączne uprawnienie i obowiązek do składania i    

    przyjmowania dokumentów i oświadczeń powstałych na tle realizacji niniejszej umowy. 

5. Zamawiający informuje, iż zadanie objęte jest nadzorem autorskiego biura projektów. 
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§2 Termin realizacji umowy 

1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia przekazania placu budowy 

Wykonawcy robót tj. od dnia …………. i trwał będzie nieprzerwanie do czasu 

zakończenia robót odbiorem końcowym i uzyskania zgody uprawnionego organu na 

użytkowanie obiektu to jest do dnia 30.06.2022 r. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów, o których mowa w ust.1, gdy 

okaże się to konieczne ze względu na zmianę terminu realizacji robót budowlanych, 

objętych przedmiotem umowy. 

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach 

wymagających nadzoru wynikających z postępu robót i potrzeb procesu inwestycyjnego, 

a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: 

     1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na terenie budowy, 

     2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż ……. razy w tygodniu (ilość wpisana    

         zostanie zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę); każdy musi być potwierdzony 

         wpisem do dziennika obecności, 

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego, powinien nastąpić nie później 

niż w ciągu 12 godzin  po zgłoszeniu, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub 

wyznaczy konkretny termin. 

4. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach realizacji 

umowy będzie………. (tel. kontaktowy…….………..) zaś ze strony Wykonawcy 

koordynatorem zespołu inspektorów nadzoru będzie: …………………… (tel. 

kontaktowy………………). 

 

§3 Obowiązki Wykonawcy 

1. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1333  z późn. zm.) 

a. sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych, zgodnie                     

z dokumentacją projektową; 

b. reprezentowanie Zamawiającego na budowie, przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej;  

c. sprawowanie nadzoru nad jakością wykonywanych robót i kontrolowanie jakości 

materiałów, celem uniemożliwienia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych                     

i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;  

d. sprawdzanie i odbieranie robót ulegających zakryciu lub zanikających – niezwłocznie   od 

daty otrzymania zgłoszenia poprzez sporządzenie odpowiednich wpisów do dziennika 

budowy; 

e. uczestniczenie w odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika             

z przepisów szczególnych; 

f. wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie 

poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót; 

g. wstrzymywanie dalszego prowadzenia robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 

wywołać zagrożenie; 

h. wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej 

realizacji zadania; 
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i. sprawdzanie i dokonywanie odbioru skończonych elementów robót, w terminie do 7 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w 

protokołach odbiorów częściowych, oraz potwierdzanie wykonania robót na (po sprawdzeniu) 

fakturach wystawionych przez wykonawcę po wykonaniu poszczególnych części robót; 

j. sprawdzanie dokonywanie odbioru robót objętych odbiorem końcowym w terminie do 7 dni 

roboczych od daty zgłoszenia o zakończeniu wykonania przedmiotu umowy; 

k. uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót 

bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na 

fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę; 

l. inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania wizytacji na budowie przynajmniej ….. razy 

w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach wymagających nagłego 

rozstrzygnięcia ( częstotliwość wizyt na budowie zgodna z ofertą); 

m. dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy 

czym działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i 

opóźnień w realizacji zadania.    

3. Zakres pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru obejmuje także kontrolowanie 

prawidłowości fakturowania robót w zakresie kosztów wynikających z umowy                                

z Wykonawcą. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

wykonywanego przedmiotu umowy na kwotę min. 1.500.000,00 złotych (słownie: jeden     

milion pięćset tysięcy 00/100)  i zapewnienia jego kontynuacji przez okres obowiązywania 

umowy oraz do zapłacenia wszystkich należnych składek.. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

 

§4 Wynagrodzenie 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu sprawowania nadzoru 

inwestorskiego ustala się w wysokości: ………….. zł (w tym 23% VAT) (słownie złotych: 

…………………. ). 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonywana będzie w okresach 

miesięcznych – do wysokości 85 % wynagrodzenia umownego - w wysokości 

proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego robót inwestycji. Płatność 

nastąpi w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Płatność ostatniej części wynagrodzenia w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego 

nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym i uzyskaniu 

zgody na użytkowanie, w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

 

§5 Podwykonawstwo i zmiana osób pełniących funkcje inspektora nadzoru. 

1. Inspektor nadzoru nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonania czynności 

innej osobie. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę 

umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 

zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
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2. Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. Inspektor nadzoru ponosi 

wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców.  

3. Inspektor nadzoru w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany osobę pełniącą 

funkcje inspektora nadzoru wskazaną w załączniku nr 1 do umowy , jeżeli zmiana 

taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 

konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków 

w tym zakresie: 

a) Konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie 

pisemnej i zawierać uzasadnienie, 

b) W miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać 

osobę (osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego 

zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, 

c) Do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty potwierdzające spełnianie przez tę osobę (osoby) warunków 

określonych w SWZ, 

d) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonywanie takiej zmiany, przy czym 

Zamawiający wskazuje  że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała 

wówczas gdy przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w 

SWZ lub też wniosek o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał 

uzasadnionych podstaw. 

 

§6 Niewłaściwe wykonanie usługi i rękojmia  

1. Okres gwarancji i rękojmi, wynosi maksymalnie 24 miesiące i liczony będzie od dnia 

zakończenia przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego 

przedmiotu umowy bez wad. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad lub nieprawidłowości 

powstałych w wyniku błędów, uchybień bądź nienależytej staranności w pełnieniu nadzoru 

inwestorskiego w uzgodnionym przez Strony umowy terminie, bez prawa do 

wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę. 

3. W przypadku niewłaściwego wykonywania nadzoru inwestorskiego, Zamawiający może 

żądać bezpłatnego dodatkowego nadzoru inwestorskiego w wyznaczonym terminie lub 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 

wad bezpłatnie w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady 

lub w innym technicznie możliwym terminie, uzgodnionym przez Strony. 

 

§7 Zabezpieczenie należytego wykonania 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia umownego, tj. …………… zł (słownie: …………………) w formie: 

……………… 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach: 

1) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. dnia podpisania przez 

Strony protokołu odbioru końcowego i uzyskania przez Zamawiającego 

bezwarunkowej, prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie 

2) 30% zabezpieczenia w przypadku wad lub usterek w terminie 15 dni po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy stosownie do warunków ust. 1 i 2 w przypadku zmiany terminu obowiązywania 

umowy oraz do jego uzupełnienia do kwoty wymaganej ust. 1 i 2 w przypadku 

wykorzystania przez Zamawiającego. 

 

§8 Kary umowne  

1. Zamawiający zastrzega sobie od Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

1) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części z własnej winy lub 

woli w wysokości 30% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 umowy; 

2) uchybienia w wykonywaniu nałożonych obowiązków, niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, a w szczególności za: 

a) nieuczestniczenie w naradach roboczych i spotkaniach wyznaczonych przez 

Zamawiającego – 1.000,00 zł za każdą nieobecność, 

b) brak obecności na budowie, zgodnie z  § 2 ust. 3 pkt 2) – w wysokości 2.000,00 zł 

za każdy brak, 

c) niewykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1,2, 3 – w wysokości 0,75 % 

wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony przypadek, 

d) uchybienie terminowi, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3) – w wysokości 0,75% 

wynagrodzenia umownego za każde 12 godzin opóźnienia,  

e) nieprzedłużenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 

3 – w wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

f) nieprzedłużenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 3 ust. 4 – 

w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,  

2. Wymagalność zapłaty kary umownej następuje w ciągu 7 dni od przesłania wezwania do 

zapłaty do Wykonawcy, a po upływie tego terminu upoważnia Zamawiającego do 

potrącenia jej od Wykonawcy z faktury/faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania 

umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych. 

4. Maksymalna łączna wysokość kar umownych Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

 

§9 Obowiązek zachowania tajemnicy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych. 

2. Naruszenie postanowień ust. 1  może w szczególności stanowić podstawę wypowiedzenia 

niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczeniem kar umownych o których 

mowa w §8 ust. 1 pkt.1 umowy.  
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§10 Zmiany treści umowy  

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: 

1) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiany wynikającej 

z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej; 

2) zmiany cen wynikającej ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych 

podatków w stopniu wynikającym z tych zmian; 

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na przedłużeniu 

terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub 

będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w terminie w następujących 

przypadkach: 

a) wydłużenia postępowania w sprawie wydawania decyzji administracyjnych związanych 

z wykonywanymi robotami budowlanymi, 

b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 

c) wystąpienia wcześniej nie przewidzianych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, 

a w szczególności siły wyższej; 

4) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy – zmiana polegająca na zmianie terminu 

wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany zakresu finansowania, o ile będzie ona 

miała wpływ na ustalony termin wykonania robót budowlanych; 

5) zmiany osób pełniących funkcję inspektorów branżowych – zmiana będzie możliwa na 

wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, po przedstawieniu i 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby spełniającej warunki zawarte 

w SWZ oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób wraz z 

aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany treści umowy  w przypadku: 

1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na przedmiot i warunki 

umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiającego 

skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy; 

2) powstanie nadzwyczajnych okoliczności będących „siłą wyższą” skutkujących 

niemożliwością realizacji przedmiotu umowy lub grożącą rażącą stratą, których Strony nie 

przewidziały przy zawarciu umowy; Jako „siłę wyższą” rozumie się wydarzenia i 

okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezależne od woli i intencji którejkolwiek ze 

Stron umowy; 

3) powstania nadzwyczajnych okoliczności nie będących „siłą wyższą”, grożących rażącą 

stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu umowy. 

 

 

 

 

§11 Warunki odstąpienia od Umowy 

 

Poza wcześniej występującymi w umowie przypadkami, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy w razie: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie jednego miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy (za wyjątkiem likwidacji 

przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji); 

3) wydania nakazu zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, mającej wpływ na realizację 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy przy wystąpieniu 

następujących okoliczności: 
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1) po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zmianę 

sposobu wykonania zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy 

w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową; 

2) Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań 

wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie pomimo uprzedniego wezwania 

Zamawiającego; 

3) nieprzedłużenie ubezpieczenia i nieprzedłożenia odpowiedniej polisy Zamawiającemu, 

w zakresie o którym mowa w § 3 ust. 4 z uwzględnieniem § 8  ust.1 pkt 2f) umowy.   

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o okolicznościach będących podstawą odstąpienia od Umowy, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie z podaniem 

podstaw prawnych i faktycznych odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcę obciąża 

obowiązek sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót w 

terminie 14 dni od odstąpienia.   

 

§12 Postanowienia dotyczące RODO 

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem Państwa  danych osobowych jest 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku 62-700 przy                     

ul. Polnej 4. W PGK i M Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 

adres mail: iod@pgkim-turek.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy do czasu przedawnienia roszczeń z nich 

wynikających. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich 

poprawiania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

§13 Postanowienia końcowe 

1. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie strony. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy  

ustawy Kodeks cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwym rzeczowo sądom powszechnym w Turku. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

  …………………………….               …………………………….         

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


