Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA Nr: ………………
(PROJEKT)

zawarta w dniu …………………2018 r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego nr.............. pomiędzy:
Gminą Świdnica
z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
reprezentowaną - przez:
1. Teresę Mazurek – Wójta
2. Annę Szymkiewicz – Skarbnika Gminy / kontrasygnata /
zwaną dalej "Zamawiającym" z jednej strony,
a:
……………………………..
z siedzibą w: ……………….
reprezentowanym przez:
1. ……………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”
Po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) – zwaną w dalszej
treści „Ustawą Pzp” - została zawarta umowa o następującej treści:

1.
2.

3.

1.
2.
3.

4.

1.
2.

3.

§1
Przedmiotem umowy jest "Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne na
istniejących słupach linii elektroenergetycznej na terenie Gminy Świdnica”.
Przedmiot umowy obejmować będzie:
1) demontaż istniejących opraw 632 szt.
2) dostawę i montaż 632 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED na istniejących słupach linii
elektroenergetycznych nN 0,4 kV w tym:
a) montaż opraw LED ... W - 220 szt.,
b) montaż opraw LED ... W - 352 szt.,
c) montaż opraw LED ... W - 60 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowi projekt wykonawczy.
§2
Termin zakończenia przedmiotu umowy - do dnia 14.12.2018 r.
Rozpoczęcie realizacji prac przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu terenu wykonywania
prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy.
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren wykonywania prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy w
całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy, w terminie do 7 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy jest spisanie protokołu odbioru końcowego całości
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy.
§3
Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Andrzej Daszkiewicz.
Wykonawca ustanawia Pana/Panią .......................... jako osobę pełniącą dozór nad realizacją prac,
posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D o numerze ewidencyjnym ……..…………, tel. kontaktowy
……………………...
Osoba pełniąca dozór nad realizacja prac ma obowiązek przebywania na terenie wykonywania prac
dotyczących instalacji przedmiotu dostawy.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji i dozoru, posiadające odpowiednio świadectwo kwalifikacyjne E i D, brały bezpośredni udział
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu, oświadczenia osoby pełniącej dozór nad
realizacją prac o przejęciu obowiązku kierowania terenem wykonywania prac wraz z posiadanymi
uprawnieniami i zaświadczeniami.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby wymienionej w ust. 2 na inną osobę o kwalifikacjach co najmniej
równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w § 4
ust. 1-3.
Osoba pełniąca dozór nad realizacją prac ma obowiązek przebywania na terenie wykonywania prac
dotyczących instalacji przedmiotu dostawy.
Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiającemu, oświadczenia osoby pełniącej dozór nad
realizacją prac o przejęciu obowiązku kierowania terenem wykonywania prac wraz z posiadanymi
uprawnieniami i zaświadczeniami.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania projektów czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac oraz ich
zatwierdzenia,
2) wystąpienia z wnioskami do zarządców dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa dróg publicznych,
3) poinformowania wszystkich niezbędnych instytucji o zamiarze wprowadzenia zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu na terenie, na którym odbywać się będą prace dotyczące instalacji przedmiotu
dostawy na co najmniej 7 dni przed terminem jej wprowadzenia,
4) wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi w wydanych przez odpowiednie
organy decyzjach,
5) ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego,
6) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru Zamawiającego własnym kosztem i staraniem wszelkich
pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe jednostki badawcze) oraz
deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z Polską normą lub aprobatą techniczną,
7) przekazanie Zamawiającemu sporządzonych w języku polskim kart gwarancyjnych, instrukcji
użytkowania i innych dokumentów dla urządzeń i elementów wyposażenia zainstalowanych,
8) przekazanie do utylizacji opraw stanowiących własność Zamawiającego oraz opraw nienadających się
do ponownego wykorzystania stanowiących własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany
do rozliczenia się z powyższej czynności z Zamawiającym poprzez przedłożenie w dniu odbioru
końcowego oświadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych materiałów;
9) ponoszenie kosztów transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania oraz kosztów utylizacji
odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki
10) przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych, nadających się do ponownego wykorzystania opraw
(stanowiących własność Zamawiającego) w ilości 100 szt. Wykonawca na swój koszt powinien
spakować zdemontowane oprawy i przewieźć do depozytu zlokalizowanego na terenie gminy
Świdnica. Przekazanie zdemontowanych opraw zostanie potwierdzone protokołem zdawczoodbiorczym podpisanym przez Zamawiającego;
11) sporządzenie i przekazania Zamawiającemu w ilości 2 szt. dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i 1 szt. wersji elektronicznej, wszystkich deklaracji i/lub certyfikatów, atestów, instrukcji
obsługi i eksploatacji, warunków konserwacji, gwarancji urządzeń, protokołów badań i pomiarów w
dniu odbioru końcowego,
12) urządzenia i zabezpieczenia miejsca montażu opraw,
13) pokrycia kosztów ewentualnych wyłączeń energii elektrycznej oraz ewentualnych kosztów usunięcia
awarii będących wynikiem działania Wykonawcy,
14) oznakowania terenu montażu opraw,
15) poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem przez pracowników Tauron Dystrybucja S.A. strefy
pracy i dopuszczeniem do pracy pod napięciem,
16) poniesienia kosztów przygotowania dokumentacji i zgłoszenia do Tauron Dystrybucja S.A.
zabudowanych urządzeń do odbioru,
17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji –
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
18) wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,
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19)
20)
21)
22)

dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,
wykonania pomiarów, prób, sprawdzeń niezbędnych do użytkowania,
zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
umożliwienia wstępu na teren montażu opraw pracownikom jednostek sprawujących funkcje
kontrolne, pracownikom właściciela urządzeń elektroenergetycznych oraz przedstawicielom
Zamawiającego,
23) uporządkowania terenu montażu opraw po zakończeniu prac i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
10. Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie
nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów
wynikające z winy Wykonawcy

1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

1.

2.

§4
Jeżeli w trakcie wykonywania prac konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez
Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany
oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia
Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 1 nie
później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji
Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy
i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia prac.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga zmiany
Umowy.
§5
Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do daty
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu
prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich (ruchomości, nieruchomości) od
zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę ubezpieczeniową 200.000,00zł.
Zamawiający zamiennie dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę aktualnie opłaconej polisy a w przypadku
jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy
ubezpieczeniowej, na łączną sumę ubezpieczeniową równą co najmniej 200.000,00 zł - z terminem
ważności dokumentu krótszym niż termin realizacji umowy, jeżeli Wykonawca dodatkowo złoży
oświadczenie o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia co najmniej do dnia wykonania przedmiotu umowy.
§6
Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów
inżynierskich na terenie wykonywania prac przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty,
transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, w szczególności powinien
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i
sprzętu na teren wykonywania prac i z terenu wykonywania prac.
Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez
Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy dróg lub obiektów inżynierskich.
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§7
Wykonawca w czasie wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych
wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy Prawo ochrony środowiska
b) ustawy o odpadach.
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie;
2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z terenu wykonywania prac z zachowaniem przepisów
ustawy o odpadach.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących
gospodarkę odpadami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą byd
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony
środowiska lub przyrody.
1.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

§8
Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie prace i
materiały przeznaczone do ich wykonania, do dnia Odbioru końcowego prac, z wyłączeniem wykonanych
prac przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.
Uszkodzenia w materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany
naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność prac i materiałów z odpowiednimi normami,
aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub pracach, o których mowa w ust 2 powstały wskutek okoliczności
stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia terminu wykonywania prac co najmniej o okres
powstałego w ich wyniku opóźnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
którego dotyczą prace będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania
prac lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, w skutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
§9
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia niezbędne do wykonania prac Wykonawca zakupi i dostarczy na
własny koszt. Wyroby i urządzenia te winny być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i mieć wszystkie
konieczne atesty, aprobaty techniczne lub certyfikaty.
Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów, bądź montażu jakiegokolwiek urządzenia
musi uzyskać akceptację tego materiału/urządzenia przez inspektora nadzoru. W przypadku zastosowania
materiału/urządzenia nie zaakceptowanego przez inspektora nadzoru, Wykonawca będzie musiał wymienić
je na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia i zakończenia prac zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia systemu wielozmianowego jeżeli zajdzie taka konieczność.
Zamawiający może kontrolować wykonywanie prac w każdym czasie.
§ 10
Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: częściowy i końcowy.
Zawiadomienie o gotowości dokonania odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca każdorazowo
będzie składał w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.
Odbiory częściowe prac będą dokonywane przez inspektora nadzoru oraz upoważnionego przedstawiciela
bądź przedstawicieli Zamawiającego.
Do zawiadomienia o gotowości dokonania odbioru częściowego Wykonawca załączy następujące
dokumenty:
1) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, dane fotometryczne opraw,
2) dokumentację powykonawczą elementu obiektu,
3) zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami,
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5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

1.
2.

3.

4.

4) potwierdzenie złożenia dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zabudowanych urządzeń do odbioru
przez Tauron Dystrybucja S.A.
Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy oraz powiadomi
uczestników odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
Protokół odbioru częściowego sporządzi Wykonawca na formularzu określonym przez Zamawiającego, na
podstawie wykonanych elementów przedmiotu Umowy, których wykonanie potwierdził inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Wydanie Zamawiającemu całego zakresu przedmiotu Umowy następuje w protokole odbioru końcowego
przedmiotu niniejszej Umowy.
Przy zgłoszeniu do odbioru końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty:
1) protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, dane fotometryczne opraw,
2) zatwierdzone wnioski materiałowe wraz z załącznikami,
3) dokumentację powykonawczą obiektu,
4) dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności itd.) potwierdzające, że zamontowane wyroby
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych oraz
rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy (opisane i ostemplowane przez
przedstawiciela Wykonawcy),
5) dokumenty gwarancyjne,
6) dokumenty potwierdzające przekazanie zdemontowanych opraw do utylizacji,
7) dokumenty potwierdzające odbiór wszystkich zabudowanych urządzeń przez Tauron Dystrybucja S.A.
Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot
umowy oraz powiadomi uczestników odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 2.
Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
b) jeżeli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać na swój koszt przeprowadzenia
prób i badań dodatkowych lub zlecić je bezpośrednio dowolnym firmom specjalistycznym informując o tym
Wykonawcę.
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu koszt przeprowadzenia prób i badań dodatkowych,
o których mowa w ust. 13, jeżeli wykażą one, że jakość lub sposób wykonania prac lub jakość użytych
materiałów nie są zgodne z wymaganiami wynikającymi z niniejszej Umowy w terminie 7 dni od doręczenia
Wykonawcy wezwania do zapłaty.
Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w Umowie.
§ 11
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
.................................. zł (słownie...............................................................).
Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego lub końcowego wykonanych
robót bez wad podpisany przez inspektora nadzoru i Zamawiającego wraz z wymaganymi dokumentami
określonymi w § 10 umowy.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do wysokości nieprzekraczającej 75% wynagrodzenia
określonego w ust. 1. Faktury za wykonane i odebrane roboty potwierdzone przez inspektora nadzoru
winny być wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu.
Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Urzędu Gminy na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie
ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących
dokumentów.
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5.

Faktury winny być wystawione następująco: Nabywca: Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100
Świdnica, NIP: 884-23-65-226, Odbiorca: Urząd Gminy Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
7. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.
8. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży;
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy
lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
9. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 8, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
10. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 8, dopóki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem
czynności przedstawionej do akceptacji.
11. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego,
są względem Zamawiającego bezskuteczne.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

§ 12
Na zrealizowany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie gwarancji na okres
………… miesięcy.
Okres gwarancji, o której mowa w ust. 1, biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy i podlega automatycznie wydłużeniu o czas od zgłoszenia wady do jej usunięcia.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
ujawnionych wadach. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających eksploatację obiektu wykonawca
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
ujawnionych wadach
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy
w zakresie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym.
Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy, niezwłocznie
po jej ujawnieniu, poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy z podaniem w
wezwaniu:
1) rodzaju uprawnień Zamawiającego z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku gwarancji;
2) miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;
3) ogólnego opisu wady.
W przypadku wystąpienia ponownie wady rzeczy po jej naprawie przez Wykonawcę, Wykonawca
zobowiązany jest wymienić wadliwą rzecz na nową wolną od wad.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty usuwania wad w okresie gwarancji, w tym związane z demontażem i
pracami dotyczącymi instalacji po naprawie/wymianie na nową wadliwej rzeczy wchodzącej w zakres
przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne przedmiotu
niniejszej umowy.
Okres rękojmi na przedmiot umowy, tj. dostawy i prace dotyczące zainstalowania dostaw, wynosi:
..... miesięcy, liczonych od daty spisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Okres rękojmi podlega automatycznie wydłużeniu o ilość dni liczonych od zgłoszenia wady przez
Zamawiającego do jej usunięcia.
Rękojmia obejmuje również odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu:
1) wady tkwiącej w użytych przez Wykonawcę produktach, materiałach i urządzeniach,
2) szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady,
3) wadliwego usuwania wady,
4) szkód powstałych w związku z wadliwym usuwaniem wady.
Z rękojmi wyłączone są wady powstałe:
1) w następstwie siły wyższej, przez co Strony rozumieją: stan wojny, stan klęski żywiołowej;
2) w następstwie szkód wynikłych z winy użytkownika, w szczególności na skutek użytkowania w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub zasadami eksploatacji.
W okresie rękojmi Wykonawca jest obowiązany na własny koszt (nieodpłatnie), wedle wyboru
Zamawiającego:
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1) do wymiany rzeczy (produktów, materiałów oraz urządzeń wadliwych) na wolne od wad będące
fabrycznie nowymi i pokrycia kosztów z tym związanych (demontaż, dostawa, montaż oraz koszty
transportu);
2) do usunięcia wady rzeczy, w tym do: przywrócenia właściwości, cech i funkcjonalności, jakie rzecz
(produkt, materiał i urządzenie ) posiadało;
3) do obniżenia ceny z powodu wady rzeczy, jeżeli Zamawiający złoży oświadczenie z żądaniem obniżenia
ceny,
zwanych dalej „usuwaniem wad przedmiotu umowy”
Koszty Wykonawcy związane z usuwaniem wad przedmiotu umowy obejmują w szczególności: koszty
demontażu, zakupu, dostawy rzeczy, robocizny, materiałów, sprzętu oraz ponownego montażu
(zainstalowania) i uruchomienia.
14. Zamawiający zawiadomi każdorazowo Wykonawcę o ujawnionej wadzie przedmiotu umowy niezwłocznie
po jej ujawnieniu poprzez wezwanie Wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy z podaniem w
wezwaniu:
1) rodzaju uprawnień Zamawiającego z jakich zamierza korzystać, w tym przypadku rękojmi;
2) miejsca usuwania wady przedmiotu umowy;
3) ogólnego opisu wady.
4) Wezwanie wykonawcy do usunięcia wady przedmiotu umowy jest traktowane jako stwierdzenie
ujawnienia się wady.
15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem 24 godzinnym o terminie rozpoczęcia usuwania
wady przedmiotu umowy.
16. Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane na zgłoszenie przez
Wykonawcę zakończenia usuwania wady przedmiotu w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy inspektor nadzoru lub upoważniony
przedstawiciel Zamawiającego, a po stronie Wykonawcy wyznaczona przez niego osoba.
17. Usunięcie wady przedmiotu umowy uważa się za skuteczne w terminie doręczenia zgłoszenia
Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 16, jeżeli zostanie spisany protokół z usunięcia wady przedmiotu
umowy potwierdzający usuniecie wady.
18. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu usuwania wady przedmiotu umowy, a także
nieprawidłowego wykonywania obowiązków w ramach rękojmi, Zamawiającemu przysługuje prawo do:
1) żądania nieodpłatnego zamontowania do czasu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad sprawnie
działającej rzeczy zamiennej i nadającej się do użytkowania, które to żądanie Wykonawca winien w
terminie niezwłocznym wykonać, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku usunięcia wady przedmiotu
umowy i zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w dochowaniu wymaganego w tym zakresie
terminu;
2) zlecenia zastępczego ich wykonania innemu, wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy na koszt i
niebezpieczeństwo Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi. Zamawiającemu
przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z dowolnych należności Wykonawcy
przysługujących mu od Zamawiającego, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy kary umownej z tytułu opóźnienia w usunięciu wady
przedmiotu umowy, o której mowa w § 19 niniejszej umowy.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac
z tytułu realizacji swoich obowiązków w ramach rękojmi.
21. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie rękojmi, jeżeli
wadę objętą rękojmią Zamawiający stwierdził przed upływem powyższego okresu.
22. W terminie obowiązującym dla dochodzenia roszczeń Zamawiający może złożyć oświadczenie o
odstąpieniu od umowy albo o obniżeniu wynagrodzenia z powodu stwierdzonej wady, z zastosowaniem w
tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego.
23. Jeżeli Zamawiający złożył Wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny może
żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady choćby
szkoda była następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a w
szczególności Zamawiający może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odbiorów, przewozu,
przekazania oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z tych nakładów
korzyści.
24. Roszczenia z tytułu rękojmi nie ograniczają, jak również nie wyłączają prawa Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe po stronie Zamawiającego na zasadach ogólnych prawa
cywilnego.
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25. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.
26. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi –
jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na
ich wykonanie.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

1.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ........................... zł, co stanowi 10 % ceny
ofertowej brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej
wysokości, w formie i walucie określonej w SIWZ.
Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w następujący sposób:
1) 70 % w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym,
2) pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiającej zabezpieczenie.
W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu
rękojmi za wykonane roboty.
W przypadku konieczności wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego
w § 2 ust. 1 o ponad 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy
z ważnością ponad 30 dni od nowo ustalonego terminu oraz zabezpieczy okres rękojmi za wady –
gwarancję, z ważnością ponad 15 dni od nowo ustalonego terminu.
Okres rękojmi za wady upływa wraz z upływem terminu ....-miesięcznej gwarancji, o którym mowa w § 12
ust. 1.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zachowało
moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z
zabezpieczenia.
Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 8 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie
dotychczasowe zabezpieczenie.
§ 14
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia,
c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy
narzucają,
d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku
zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy,
e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady
śniegu, zalegający śnieg itd.,
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2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.
4.

f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących
niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu
materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych
oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg.
2) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania
określone w SIWZ.
3) pozostałych zmian:
a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia),
b) zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawcy w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT. W przypadku gdy następuje ustawowa zmiana stawki podatku VAT, ciężar
podwyższonego wynagrodzenia z tytułu zwiększenia stawki podatku VAT ponosi Zamawiający, a
ciężar obniżonego wynagrodzenia z tytułu zmniejszenia stawki podatku VAT ponosi Wykonawca
c) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnić obmiarowych, robót dodatkowych, robót
zamiennych,
d) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne
lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ
na treść zawartej umowy i termin realizacji,
e) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji
części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i
udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami,
Poza wymienionymi w ust. 1 przewidywanymi przez Zamawiającego zmianami możliwe są zmiany
wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.
Do każdej propozycji zmiany Strona umowy inicjująca zmianę przedstawi drugiej Stronie umowy:
1) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,
2) uzasadnieni zmiany,
3) obliczenie i inne dowody uzasadniające zmianę wynagrodzenia.
Zmiana postanowień umowy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 wymaga pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Pzp jest nieważna.
§ 15
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia
doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
3) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu wykonywania prac albo nie rozpoczął prac
albo pozostaje w zwłoce z realizacją prac tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu ich
zakończenia,
4) podzleca całość prac lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania
wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.
Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w
formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu przez Wykonawcę.
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§ 16
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu terenu wykonywania prac przekracza 14 dni;
2) opóźnienie Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni.
Odstąpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w
siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczeni o odstąpieniu przez
Zamawiającego.
§ 17
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:
1) natychmiast wstrzymać wykonywanie prac, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i
zabezpieczyć przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren
wykonywania prac i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru
prac przerwanych oraz prac zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do
odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.
Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania prac urządzenia zaplecza
budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, nie stanowiące własności
Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania
odbioru prac przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu
wykonywania prac.
Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji
sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy.
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i prac tymczasowych na swoje
ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa prac.
§ 18
W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi
szczegółowy protokół odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczających według stanu na dzień
odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowiązany
jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji prac według stanu na dzień odstąpienia.
Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.
Szczegółowy protokół odbioru prac przerwanych i prac zabezpieczających w toku, inwentaryzacja prac i
wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę
odpowiedniej faktury.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o
roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na
podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie prace i terenu wykonywania prac oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od
Umowy.
§ 19
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w stosunku do terminu zakończenia prac w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia prac a faktycznym
dniem odbioru końcowego prac,
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2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny
ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do
dnia odstąpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas
wykonanych.
4) za nieuzasadnione przerwanie realizacji prac z przyczyn obciążających Wykonawcę trwające powyżej
30 dni w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu
prac,
5) Wykonawcy i Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej
szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kary umownej jest wyższa od poniesionej szkody.
6) Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest wymagalna
od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % ceny
ofertowej brutto. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których
mowa w art. 145 ustawy Pzp,
2) za opóźnienie w przekazaniu terenu wykonywania prac w stosunku do terminów określonych Umową
w wysokości 0,05 % zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Należności z tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z
faktur wystawionych przez Wykonawcę.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub innych zobowiązań wynikających z
Umowy.
§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące,
w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Kodeks Cywilny.
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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