
 UMOWA  Nr …………/2021 

zawarta w dniu ……..12.2021 r. w Tomaszowie Maz. pomiędzy Tomaszowskim 

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz., ul. Majowa 15 – 

zarejestrowanym w KRS nr 0000095675 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 

XX wydział KRS /NIP 773-21-20-641/, kapitał zakładowy: 23.160.280 zł działającym w 

imieniu Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Maz.: 

1 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Św. Antoniego 91 NIP 773-21-39-468 

2 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul B.G.W. 2/6 NIP 773-21-39-327 

3 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul B.G.W. 8/12 NIP 773-21-39-646 

4 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Długa 1/9 NIP 773-21-39-379 

5 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Mazowiecka 2A NIP 773-21-39-675 

6 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Mazowiecka 2B NIP 773-21-39-965 

7 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Sterlinga 8 NIP 773-21-39-652 

8 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Stolarska 1/3 NIP 773-21-39-623 

9 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 7 NIP 773-21-39-698 

10 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 8 NIP 773-21-39-793 

11 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul B.G.W. 15 NIP 773-21-40-000 

12 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul B.G.W. 17/19 NIP 773-21-39-391 

13 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul B.G.W. 21/23 NIP 773-21-39-586 

14 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Dzieci Polskich 45 NIP 773-21-39-741 

15 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 24 NIP 773-21-39-333 

16 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 10 NIP 773-21-39-994 

17 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 12 NIP 773-21-39-959 

18 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 14 NIP 773-21-39-480 

19 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 14 A NIP 773-21-39-557 

20 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 21/23 NIP 773-21-39-310 

21 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 23 A NIP 773-21-39-304 

22 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 25 A NIP 773-21-39-296 

23 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 25/27 NIP 773-21-39-617 

24 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 27 A NIP 773-21-39-511 

25 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 28 NIP 773-21-39-528 

26 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Polna 29/31 NIP 773-21-39-712 

27 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 4 NIP 773-21-39-899 

28 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Żwirki i Wigury 6 NIP 773-21-39-497 

29 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 1 NIP 773-21-39-876 

30 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 2 NIP 773-21-40-075 

31 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 22 NIP 773-21-39-273 
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32 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 22A NIP 773-21-39-913 

33 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 27/29A NIP 773-21-39-936 

34 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 31 NIP 773-21-39-801 

35 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 33A NIP 773-21-39-847 

36 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Grunwaldzka 32 NIP 773-23-75-654 

37 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 10 NIP 773-21-40-046 

38 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 12 NIP 773-21-39-267 

39 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 3 NIP 773-21-39-362 

40 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Akacjowa 6 NIP 773-21-39-882 

41 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 18B NIP 773-21-39-356 

42 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 43 NIP 773-21-39-824 

43 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 27/29 NIP 773-21-39-238 

44 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 47 NIP 773-21-39-787 

45 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 3 NIP 773-21-40-017 

46 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Barlickiego 10/12 

Barlickiego 14 

Krzywa 17/19 

NIP 773-24-23-873 

47 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Grunwaldzka 23/25 NIP 773-21-39-534 

48 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Niska 18A NIP 773-21-39-445 

49 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Jałowcowa 15 NIP 773-21-39-385 

50 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Zagajnikowa 5 NIP 773-21-39-729 

51 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul św. Antoniego 21 NIP 773-21-39-965 

52 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Graniczna 47 NIP 773-21-39-563 

53 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Grunwaldzka 5 NIP 773-21-39-971 

54 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Grunwaldzka 24 NIP 773-24-12-504 

55 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Jerozolimska 11/15 NIP 773-21-39-669 

56 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Piłsudskiego 2A NIP 773-21-39-600 

57 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Słowackiego 16/18 NIP 773-21-39-592 

58 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Smugowa 13/23 NIP 773-23-55-812 

59 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Tkacka 21 NIP 773-21-39-540 

60 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 5 NIP 773-21-39-853 

61 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 6 NIP 773-21-39-439 

62 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Topolowa 8 NIP 773-21-39-422 

63 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Zgorzelicka 6 NIP 773-21-39-988 

64 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Żwirki i Wigury 15 NIP 773-21-39-451 

65 Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości położonej przy ul Długa 29/35 NIP 773-22-64-340 
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zwana dalej Zamawiającym, reprezentowana przez: 

Wacławę Bąk – Prezesa Zarządu 

zwana dalej „Zamawiającym” 

a ……………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 

 

§ 1.  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Roboty konserwacyjne, 

ogólnobudowlane i wod-kan, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 

2. Zakres prac zawiera załącznik nr 1 do Umowy. Zakres prac obejmuje mi.in.: 

1) Roboty konserwacyjne budowlane: murarskie, tynkarskie, ślusarskie, stolarskie, 

dekarskie, 

2) Roboty konserwacyjne instalacyjne: wodociągowo-kanalizacyjne, 

3) Pogotowie awaryjne, 

4) Inne niezbędne prace budowlane i hydrauliczne. 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

§ 3. 

Wynagrodzenie, sposób płatności 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1, za cały okres trwania umowy,  

nie może przekroczyć kwoty 216.000,00 zł brutto. 

2. Prace konserwacyjne i naprawcze wymienione w załączniku nr 3 do umowy rozliczane 

będą wg norm indywidualnych (zakładowych) wymienionych w tym załączniku  

wg wzoru: jednostka miary x norma x wartość netto = wartość z narzutami (wartość prac 

konserwacyjnych i naprawczych). 

3. Prace konserwacyjne i naprawcze, których wartość nie przekracza 100,00 zł netto a nie 

zostały wymienione w załączniku nr 3 do umowy, rozliczane będą: stawka 

roboczogodziny z narzutami x faktyczny czas pracy. Do prac konserwacyjnych  

i naprawczych nie będzie doliczany koszt czasu dojścia (dojazdu) na miejsce 

wykonywanych prac i koszt zakupu materiałów. 

4. Prace konserwacyjne i naprawcze (drobne roboty remontowe), których wartość jest 

większa niż 100,00 zł netto i nie zostały ujęte w załączniku nr 3 do umowy, rozliczane 

będą na podstawie kosztorysu podwykonawczego (zgodnie z kosztorysem ofertowym 

wykonawcy) sporządzonego metodą szczegółową w oparciu o katalogi Norm 

Rzeczowych, sporządzonych z zastosowaniem n/w składników cenotwórczych: 

R – stawka roboczogodziny z narzutami, w tym: 

Rg – …………. zł 

Ko – koszty ogólne – ………. % 

Z – zysk – ………… % 

5. Materiały użyte do wykonania ww. robót rozliczane będą zgodnie ze średnimi cenami 

materiałów publikowanych przez firmę SEKOCENBUD w Informacji kwartalnej  

o cenach czynników produkcji. 
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6. Prace konserwacyjne i naprawcze nie ujęte w załączniku nr 2, w KNR oraz o wartości 

poniżej 100,00 zł netto rozliczane będą w oparciu o KSNR, KNNR, KNP. 

7. Kosztorys powykonawczy musi być zweryfikowany przez pracownika Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania zleconych i wykonanych kosztów 

konserwacji, drobnych napraw i usuniętych awarii z podziałem na poszczególne 

nieruchomości, w okresach miesięcznych w terminie do dnia 5-go następnego dnia. 

9. Należność Wykonawcy regulowana będzie w formie polecenia przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego. 

10. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót, podpisany przez kierownika 

robót i inspektora nadzoru, natomiast w przypadku konserwacji i robót awaryjnych 

zlecenie robocze podpisane przez lokatora oraz pracownika Działu Administracji lub 

Działu Technicznego Zamawiającego – załącznik nr 3 do umowy. Do każdej faktury musi 

być dołączone zbiorcze zestawienie wykonanych robót – załącznik nr 4 do umowy,  

w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie „xls”. Wersję elektroniczną 

zestawienia wykonanych robót Wykonawca przesyła na adres e-mail Zamawiającego. 

11. Należność wykonawcy regulowana będzie w formie polecenia przelewu z rachunku 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Zamawiający zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając 

inspektorów nadzoru. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia po dokonaniu odbioru 

wykonanych robót. 

4. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę (konsorcjum) ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach 

odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera 

kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie  lub od każdego z osobna. 

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomościami do celów 

budowlanych. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, 

jakościowymi, obowiązującymi normami i przepisami, sztuką budowlaną oraz należytą 

starannością. 

2. Do wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, uporządkowanie 

terenu po zakończeniu robót itp., 

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia zamawiającego, w szczególności 

inspektora nadzoru, wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

postanowieniami niniejszej umowy. 

4. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej 

szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt  

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 
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5. Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 4 zamawiający zleci 

usunięcie awarii na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, 

badania, certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami 

wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach 

zamówienia materiały i urządzenia. 

7. W każdym czasie, w trakcie realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest udostępnić 

zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu pełnego składu 

osobowego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, realizujących 

przedmiot umowy wraz z określeniem funkcji jaką będą pełnić najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy i aktualizowania na bieżąco – tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana 

personelu realizującego przedmiot umowy. 

9. Zakres prac (konserwacyjnych i drobnych napraw) realizowany będzie na podstawie 

zleceń jednorazowych, wystawianych na bieżąco i wg potrzeb przez Zamawiającego  

z podziałem na poszczególne nieruchomości. Po otrzymaniu zlecenia drogą elektroniczną 

(Internet), w formie wskazanej przez Zamawiającego, Wykonawca w dniu otrzymania 

potwierdza jego przyjęcie i przystępuje do wykonania usługi w terminie określonym w 

zleceniu. W przypadku okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, termin 

wskazany w zleceniu może ulec zmianie. Decyzję o przesunięciu terminu, wskazanego w 

zleceniu, każdorazowo podejmuje Zamawiający na wniosek Wykonawcy. Po wykonaniu 

zlecenia Wykonawca zgłasza Zamawiającemu ten fakt również przez Internet najpóźniej 

w następnym dniu roboczym. W przypadku niedopełnienia w/w procedur Zamawiający 

zastrzega sobie prawo niezapłacenia za wykonaną a nie zgłoszoną usługę. 

10. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar, Zamawiający może 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

11. Zamawiający dostarczy Wykonawcy, nieodpłatnie, program do internetowej obsługi 

umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest, w razie wystąpienia awarii sieci internetowej,  

do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. 

13. Usługi konserwacyjne prowadzone będą na zmianie dziennej w godz. 7.00 – 15.00. 

14. Na pozostałe godziny oraz dni wolne od pracy Wykonawca zabezpieczy dyżury w ramach 

pogotowia awaryjnego wynikającego z zakresu umowy m.in. w zakresie pogotowia wod-

kan, budowlanego, w celu przyjmowania zgłoszeń na wypadek awarii oraz innych zdarzeń 

losowych, ich usuwania i wykonywania wszelkich prac zabezpieczających. 

15. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zdarzeń losowych na obiektach będących 

przedmiotem zamówienia, Wykonawca po przyjęciu takiego zgłoszenia, podejmuje 

niezwłocznie wszelkie działania niezbędne do ich likwidacji, usunięcia ewentualnych 

skutków lub wykonania wszelkich prac zabezpieczających. 

16. Wykonawca zawiadamia drogą elektroniczną Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia  

i podjętych działaniach, najpóźniej następnego dnia roboczego oraz zawiadamia 

mieszkańców posesji na której wystąpiła awaria lub zdarzenie losowe przez 

zamieszczenie ogłoszenia na klatkach schodowych. Zgłoszenie telefoniczne bezpośrednio 

od najemców Wykonawca przyjmuje w przypadku awarii stanowiących zagrożenie życia, 

zdrowia lub mienia oraz w godzinach 15.00 – 7.00 i w dni wolne od pracy. 

17. Wykonawca posiada siedzibę lub oddział formy w odległości nie dalszej niż 5 km od 

granic administracyjnych miasta, pozwalającej podjąć czynności usunięcia awarii lub 
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innych zdarzeń losowych w ciągu max 40 min. Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające ten fakt. 

 

§ 6.  

Przedstawiciele Stron 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją niniejszej umowy strony 

wyznaczają następujące osoby: 

1. ze strony Zamawiającego: Alicja Kopacz. 

2. ze strony Wykonawcy: ………………………………… 

 

§ 7. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej na kwotę nie mniejszą od ceny oferty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia 

przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych 

składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  

 

§ 8. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji:  

1) na roboty konserwacyjne – 12 miesięcy 

2) na drobne roboty budowlane – 4 lata. 

2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru poszczególnych 

części przedmiotu umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy 

zgłoszeniem usterki, a jej skuteczną naprawą. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi zamawiający zawiadomi wykonawcę 

na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną, a następnie pismem za pośrednictwem 

operatora publicznego). 

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich 

materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

5. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność przedmiotu umowy                

z dokumentacją projektową, przepisami, normami i wytycznymi zamawiającego oraz 

wytycznymi organów opiniujących, uzgadniających oraz uczestniczących w procedurach 

odbiorowych. 

6. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy usterki lub wady lub 

dokonać wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia. 

7. Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego będzie się opóźniał z usunięciem 

usterek lub wad,  to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt 

wykonawcy naliczając odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu 

terminu wskazanego w ust. 6 do dnia usunięcia usterek lub wad przez podmiot trzeci. 

8. Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez 

podwykonawców, dalszych podwykonawców lub inne osoby i podmioty działające               

w imieniu i na rzecz wykonawcy. 

9. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach 

wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień 
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wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem 

udzielonej gwarancji. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich 

terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 9. 

Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od wykonawcy, wykonawca jest zobowiązany zapłacić zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 20.000,00 zł. 

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia  w wykonaniu danego zlecenia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia  w usunięciu wad lub usterek, liczoną od dnia wyznaczonego na wykonanie 

usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru.  

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

danej części umowy. 

5. Wykonawca pokryje wszelkie szkody obciążające Zamawiającego, w przypadku 

niewykonania lub wadliwego wykonania przez Wykonawcę zapisów § 5 ust. 9 i 10. 

6. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 

zależnych od zamawiającego, zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20.000,00 zł. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego                                    

i przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody w wyniku działań i zaniechań ze strony wykonawcy lub podmiotów działających w 

imieniu wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych oraz odszkodowań                

z faktury wystawionej przez wykonawcę, obejmującej jego wynagrodzenie. 

 

§ 10. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 

ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

3. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających 

wpływ na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

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

ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 


