
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej X: Inwestycje w  infrastrukturę społeczną

Działania 10.2.: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 
Umowa o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.02.00-16-0041/17-00 z dnia 15.06.2018 r. 

Nazwa operacji: Rewitalizacja miasta Dobrodzień poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr ……………………….

zawarta w dniu ………………………. w Dobrodzieniu pomiędzy:

Gminą  Dobrodzień   z  siedzibą:  Plac  Wolności  1,  46-380  Dobrodzień,  NIP  576-15-57-210,  REGON
151398630 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Andrzeja Jasińskiego - Burmistrza Dobrodzienia

a:  …………………………………………………………………………..............................……………………..

zwaną(-ym) w dalszej części umowy „Wykonawcą” posługującą(-ym) się numerem identyfikacji podatkowej
NIP ………………………………………, reprezentowaną(-ym) przez:
………………………………...........................…….…….
…………………………………..........................……..….

Zamawiający  i  Wykonawca  łącznie  zwani  będą  dalej  „Stronami”  lub  oddzielnie  każdy  z  nich  „Stroną”.
Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia
niniejszej umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie,
a  sposób  reprezentacji  osób  występujących  w  imieniu  reprezentowanych  Stron  umożliwia  skuteczne
składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają
też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych
przez Strony w niniejszej umowie.

§ 1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zasadach
określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z  późn.  zm.)  zwaną w dalszej  części  umowy „ustawą Pzp”.  –  przetarg  nieograniczony o wartości
nieprzekraczającej  kwoty  221  000  euro,  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji
zadanie  pn.: „Nadzór  inwestorski  dot.  realizacji  inwestycji:  Rewitalizacja  miasta  Dobrodzień
poprzez przebudowę placu rynku, zagospodarowanie terenu wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordanowskiego w Dobrodzieniu”.

§ 2
1.  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  obowiązek  pełnienia  funkcji  Inspektora

Nadzoru  Inwestorskiego i  koordynatora  dla  zgłoszonych  inspektorów  nadzoru  inwestor-
skiego pozostałych specjalności przy realizacji robót związanych z inwestycją pn.: „Rewita-
lizacja  miasta  Dobrodzień  poprzez  przebudowę  placu  rynku,  zagospodarowanie  terenu
wokół Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz zagospodarowanie Parku Jordano-
wskiego w Dobrodzieniu”.

2. Termin realizacji umowy:
-  w  ramach  zadania  nr  1:  „Nadzór  inwestorski  dot.  realizacji  przebudowy  placu  Wolności  wraz

z  niezbędną  ၐ infrastrukturą,  fontanną  oraz  przyłączami  do  przyszłego  budynku  gastronomicznego,
w obrębie placu Wolności w Dobrodzieniu” do dnia 20.12.2019 r.

-  w ramach  zadania nr 2:  „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania terenu Dobro-
dzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w tym przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej,



wymiany nawierzchni utwardzonych, zieleni oraz małej architektury” od dnia 02.01.2020 r. do
dnia 30.09.2020 r.

-  w ramach zadania nr 3: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania Parku Jordano-
wskiego wraz z placem zabaw, wymiany nawierzchni parkowej alei, wymiany  ၐoraz wzniesienia
nowego ogrodzenia, wykonania monitoringu terenu i oświetlenia terenu w Dobrodzieniu przy ulicy
Piastowskiej” do dnia 20.12.2019 r.

§ 3
1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach nadzoru inwestorskiego należy w szczególności nadzór nad reali-

zacją zadań wymienionych w § 2 umowy, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami), inicjowania działań zmierzających do
prawidłowej  i  terminowej  realizacji  zadania  oraz  podejmowania  czynności  mających  na  celu  ochronę
Zamawiającego.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- reprezentowanie  Zamawiającego  na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji
  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- nadzorowanie wykonywanych robót budowlanych pod względem technicznym i jakościowym,
- kontrolowanie  wpisów  w  książce  obmiarów  robót  w  zakresie  ilości i rodzaju wykonanych robót oraz
  potwierdzenie faktycznie wykonanych robót,
- sprawdzanie  kosztorysów  wykonanych  robót  ze  stanem  faktycznym, zgodności ich z fakturami wyko-
  nawcy robót oraz potwierdzanie kwoty do wypłaty w terminie 7 dni od daty ich wystawienia,
- uczestniczenie  w  czynnościach  polegających  na sporządzaniu protokołów odbioru robót wraz z spraw-
  dzonym rozliczeniem finansowym tych prac,
- sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowywanych  wyrobów  budowlanych  pod względem
  zgodności  z uzgodnieniami normami i świadectwami, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych
  wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- potwierdzenia   usunięcia   wad,  zgłaszanie  gotowości  do  odbioru  zadań  i  jego  części,  uzupełnianie
  szczegółów oraz wyjaśniania Wykonawcy robót wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,
- pomoc  Zamawiającemu  w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i rozliczeń osób trzecich powstałych
  przy realizacji inwestycji,
- przygotowanie  i  udział  inspektora  nadzoru inwestorskiego w czynnościach odbioru gotowych obiektów
  budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania. 

§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości:

-  w  ramach  zadania  nr  1:  „Nadzór  inwestorski  dot.  realizacji  przebudowy  placu  Wolności  wraz
z  niezbędną  ၐ infrastrukturą,  fontanną  oraz  przyłączami  do  przyszłego  budynku  gastronomicznego,
w obrębie placu Wolności w Dobrodzieniu”:
netto: …...............….. PLN (słownie: …………………..........................................................………….
…......................................................................................................................................./100),
brutto: …..............…. PLN (słownie: ………………...............................................…..…………..........
…......…............................................................................................................................../100),

-  w ramach zadania nr 2:  „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania terenu Dobro-
dzieńskiego Ośrodka Kultury i  Sportu,  w tym przebudowy podziemnej infrastruktury techni-
cznej, wymiany nawierzchni utwardzonych, zieleni oraz małej architektury”:
netto: …...............….. PLN (słownie: …………………..........................................................………….
…......................................................................................................................................./100),
brutto: …..............…. PLN (słownie: ………………...............................................…..…………..........
…......…............................................................................................................................../100),

- w ramach zadania nr 3: „Nadzór inwestorski dot. realizacji zagospodarowania Parku Jordano-
wskiego wraz z placem zabaw, wymiany nawierzchni parkowej alei, wymiany  ၐoraz wzniesienia
nowego ogrodzenia, wykonania monitoringu terenu i oświetlenia terenu w Dobrodzieniu przy
ulicy Piastowskiej”
netto: …...............….. PLN (słownie: …………………..........................................................………….
…......................................................................................................................................./100),
brutto: …..............…. PLN (słownie: ………………...............................................…..…………..........
…......…............................................................................................................................../100).
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2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym.

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych 
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową.

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części  zamówienia określonego
w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcie w wynagrodzeniu Wykonawcy nie przysługują względem
Zamawiającego  żadne  roszczenia  z  powyższego  tytułu,  a  w  szczególności  roszczenie  o  dodatkowe
wynagrodzenie.

§ 5
Wynagrodzenie  Wykonawcy będzie  regulowane  przez  Zamawiającego  na  podstawie  faktur/rachunków
częściowych dla każdego zadania odrębnie w drodze przelewu na rachunek bankowy w terminie ... dni od
daty otrzymania faktury/rachunku, proporcjonalnie do wartości zafakturowanych i odebranych protokołami
robót budowlanych.

§ 6
Niniejsza umowa zobowiązuje Strony do starannego działania i współdziałania w wykonaniu jej postanowień.

§ 7
Strony zastrzegają sobie stosowanie kar umownych w wysokości:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, jak też za

odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% wartości
brutto umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jak też za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości  10%
wartości brutto umowy,

-  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  z  winy  Wykonawcy,  Zamawiający  naliczy  kary  umowne
w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 8
1. Dopuszcza się wszelkie nieistotne zmiany w treści umowy, które to zmiany nie wpłynęłyby na krąg Wyko-

nawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ani na wynik postępowania.
2.  Strony  dopuszczają  zmianę  istotnych  postanowień  umowy  z  zachowaniem  wymogów  określonych

w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w następujących przypadkach: 
a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści  umowy 

do  aktualnego stanu prawnego – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy 
przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin
jej realizacji,

b) wystąpienia siły wyższej – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy
lub  zmiana  wynagrodzenia  na zasadach  określonych  przez  obie  Strony  bądź  termin  jej  realizacji,
odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty,

c)  wystąpienie  szczególnie  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  utrudniających  wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie, rozumianych jako ciągłe: opady deszczu lub śniegu dłuższe
niż 7 dni kalendarzowych, dłuższe niż 7 dni kalendarzowych, uniemożliwiających dokonywanie odbio-
rów – w takim przypadku zmianie ulec może termin realizacji umowy lub zmiana wynagrodzenia na
zasadach określonych przez obie Strony. Wykonawca wówczas może przedłużyć termin wykonania
przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na termino-
we wykonanie przedmiotu umowy. 
O wystąpieniu powyższych okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien
natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to  w  dzienniku
budowy;

d)  wystąpienia  nieprzewidzianych  w  trakcie  realizacji  inwestycji  warunków  geologicznych,
archeologicznych, hydrogeologicznych lub terenowych, takich jak np. niewypały i niewybuchy, innych
przedmiotów stanowiących zagrożenie, a także wystąpienia innych nieprzewidzianych przeszkód lub
skażeń uniemożliwiających dokonywanie odbiorów – w takim przypadku zmianie ulec może zakres
rzeczowy przedmiotu  umowy bądź  termin jej  realizacji,  odpowiednio  o okres trwania okoliczności
celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 
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O  wystąpieniu  powyższych  okoliczności  mogących  wpłynąć  na  zmianę  zakresu  rzeczowego
przedmiotu umowy lub terminu jej realizacji (odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukoń-
czenia  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty)  oraz  warunki  płatności,  Wykonawca  winien
natychmiast  pisemnie  poinformować  Zamawiającego  i  niezwłocznie  odnotować  to  w  dzienniku
budowy;

e) odkrycia w trakcie prowadzenia robót stanowisk archeologicznych – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji,  odpowiednio o okres trwania
okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O wystąpieniu powyższych okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy  lub  terminu  jej  realizacji  (odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia
przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty)  oraz  warunki  płatności,  Wykonawca  winien  natychmiast
pisemnie poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

f) wystąpienia nieprzewidzianych w trakcie realizacji inwestycji warunków terenowych, w szczególności
istnienie  podziemnych  urządzeń,  instalacji  lub  obiektów  infrastrukturalnych  –  w  takim  przypadku
zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres
trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty.
O wystąpieniu powyższych okoliczności mogących wpłynąć na zmianę zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy  lub  terminu  jej  realizacji  (odpowiednio  o  okres  trwania  okoliczności  celem  ukończenia
przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty)  oraz  warunki  płatności,  Wykonawca  winien  natychmiast
pisemnie poinformować Zamawiającego i niezwłocznie odnotować to w dzienniku budowy;

g)  zaistnienia  okoliczności  leżącej  po stronie  Zamawiającego,  w szczególności  konieczności  usunięcia
błędów lub wprowadzenia  zmian w dokumentacji  projektowej  (dot.  części  nr 1 zamówienia)  bądź
w innych dokumentach budowy, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań w tej dokumentacji
bądź innych dokumentach budowy,  groziło  niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu  umowy lub zmiana
wynagrodzenia na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej  realizacji,  odpowiednio
o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty,

h) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez
Zamawiającego bądź jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dających  się  przypisać  Zamawiającemu,  bądź  wykonawcy  robót  budowlanych,  lub  podwykonawcy
robót budowlanych, bądź dalszego podwykonawcy robót budowlanych zatrudnionemu przez wykona-
wcę robót budowlanych na terenie budowy – w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy
przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania okoliczności celem ukoń-
czenia  przedmiotu  umowy  w  sposób  należyty.  Zmiana  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  nie
wpływa na zmianę wynagrodzenia;

i) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany,
niepowodująca  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą  a Zamawiającym  –
w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia
na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji,

j) zaistnienie okoliczności będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekro-
czenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń
itp. lub odmowa wydania przez te organy wymaganych decyzji, zezwoleń lub uzgodnień na skutek
błędów w dokumentacji projektowej (dot. części nr 1 zamówienia) – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych przez
obie Strony bądź termin jej realizacji,

k) zaistnienia okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, w szczególności spowodo-
wanej sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi okoliczno-
ściami  niezależnymi od Zamawiającego  oraz  Wykonawcy,  które nie  były możliwe do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, skutkujące niemożliwością realizacji przedmiotu umowy w takim przypadku
zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy bądź termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty) oraz warunki płatności,

l) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

m) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej
(zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mającym wpływ na  realizacje przedmiotu
umowy),  ekonomicznej  lub  technicznej,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,
skutkującej brakiem możliwości  należytego wykonania umowy – w takim przypadku zmianie ulec
może zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do

4



użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian
wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Zmianie może ulec także termin
realizacji umowy;

n)  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
ustalonego na podstawie  art.  2 ust.  3  -  5  ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu   za  pracę  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2177)  oraz  zasad  podlegania  ubezpieczeniom
społecznym   lub   ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości  składki  na  ubezpieczenia  społeczne
lub  zdrowotne, jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy – w terminie
30  dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Każda ze Stron, może zwrócić się
do drugiej o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

o) wystąpienia zmiany ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy – w takim
przypadku   ulec  może  zmiana  organizacji  spełniania  świadczenia.  Zmiana  taka  nie  może  jednak
pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.

p) wywołanymi przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany,
niepowodująca  zachwiania  równowagi  ekonomicznej  pomiędzy  Wykonawcą  a Zamawiającym  –
w takim przypadku zmianie ulec może zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia
na zasadach określonych przez obie Strony bądź termin jej realizacji,

r) w  przypadku  zmiany  lub  rezygnacji  z  Podwykonawcy  lub  zmiany  zakresu  prac powierzonego
Podwykonawcy – w przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wyko-
nawca powoływał  się,  na zasadach określonych w art.  26 ust.  2b ustawy Pzp,  w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wyko-
nawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  iż  proponowany inny Podwykonawca lub Wyko-
nawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż  wymagany  w  trakcie  postępowania
o udzielenie zamówienia;

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:
a) zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy (np.

spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiany osób wskazanych do kontaktów między
Stronami umowy,

b) poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
4. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy

Pzp.
5. W sytuacji wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności, o których wyżej mowa, każda ze Stron może wystąpić

z wnioskiem zawierającym wskazanie zmiany, jaka powinna zostać dokonana, wraz uzasadnieniem tej
zmiany.

6. Wszelkie  zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie za
zgodą obu Stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.

7.  Zamawiający  może nie  wyrazić  zgody na dokonanie zmian postanowień umowy,  jeżeli  proponowana
zmiana  może  wpłynąć  na  opóźnienie  lub  zwiększenie  kosztów  bądź  obniżenie  jakości  wykonania
przedmiotu umowy.

§ 9
1.  Ze  strony Zamawiającego  osobą upoważnioną  do kontaktów z  Wykonawcą w sprawach  dotyczących

realizacji  przedmiotu  umowy jest  ……………..............................….… (tel.:  …………………..…….,  faks:
……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

2.  Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną  do kontaktów z  Zamawiającym w sprawach   dotyczących
realizacji  przedmiotu  umowy jest  ……………..............................….… (tel.:  …………….………….,  faks:
……………………………… oraz adres e-mail: …………………………..…………..).

3. W   zakresie   wzajemnego  współdziałania  przy  realizacji  przedmiotu  umowy,  Strony  zobowiązują  się
    działać  niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszano-
    waniem praw drugiej Strony umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą

Stronę w formie pisemnej. Powiadomienie o zmianie osób wskazanych powyżej nie jest traktowane za
zmianę umowy.

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawar-
tymi),  jeżeli  zostały  przesłane  za  zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru,  listem  poleconym  za  potwier-
dzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: Zamawiający:  Gmina
Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.
Wykonawca: …………………...............................................................................………………........….…......
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6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu.

W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu, doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres
będzie uważane za skuteczne.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową, jak również z tytułu odpowiedzialności za niewykonanie lub nienale-
żyte  wykonanie  umowy mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu cywilnego,  jeżeli  przepisy  ustawy  Pzp  nie
stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. Ewentualne
spory rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 11
Umowę  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach  -  1  egzemplarz  dla  Zamawiającego  i  1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiający:

 Kontrasygnata
           Skarbnika Gminy
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