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ZAŁĄCZNIK nr 7 – Wzór umowy. 
 

Umowa Nr  
 
Zawarta w dniu ............ pomiędzy Zamawiającym, tj. Gminą Leoncin z siedzibą w  Leoncinie ul. 
Partyzantów 3, 05-155 Leoncin którego reprezentuje Józef Mossakowski – Wójt Gminy Leoncin 
a Wykonawcą którym jest:    ............................................................................................                

(nazwa firmy, forma prawna, adres) 

reprezentowanym przez :    ................................................................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu  nieograniczonym . 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przewodami tłocznymi i pompowniami w 
miejscowości Nowy Wilków i Nowe Polesie 
Zakres robót według oferty oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Dokumenty te stanowią integralną część umowy. 

 
§ 2 

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej. 

 
§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. realizacja przedmiotu umowy zgodnie z zapisami SIWZ i złożoną ofertą, 
2. przejęcie terenu budowy, 
3. złożenie oświadczenia o podjęciu obowiązku Kierownika Budowy przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy, 
4. uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiałowych, standardów  wykonania 
oraz zmian projektowych po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta, 
5. pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców, 
6. zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zużycia wody i 
energii oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową, 
7. zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 
8. utrzymanie porządku na terenie budowy, 
9. sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
10. zabezpieczenie i oznakowanie robót oraz dbałość o stan techniczny i poprawność oznakowania 
przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy, 
11. przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców 
materiałów i urządzeń, 
12. przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat 
technicznych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane, 
13. przekazanie dokumentacji powykonawczej (uzupełnienia do projektu z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku realizacji robót) w 4 egzemplarzach oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 
4 egzemplarzach w formie elektronicznej, 
14. powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach: 



         S t r o n a  | 2 

   

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Projekt pn.: „Kanalizacja sanitarna w miejscowościach  

Wików Nowy-Polesie Nowe - gmina Leoncin" 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 

a) robót częściowych z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, 
b) robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym, 
15. pisemne powiadomienie inwestora o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem co najmniej 
7 dniowym, 
16. przekazanie Zamawiającemu na dzień odbioru końcowego dokumentów niezbędnych do złożenia 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie wymagane art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 
17. Przechowywania całości dokumentacji związanej z niniejszą inwestycją do dnia upływu 5 lat pełnych 
lat od ostatniego dnia roku w którym odbył się odbiór końcowy, 
18. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministra Finansów, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz innym 
podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z 
realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji oraz audytów i kontroli w 
siedzibie Wykonawcy 

 
§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. pisemne przekazanie placu budowy wraz z dokumentacją projektową i dziennikiem budowy, 
2. zawiadomienie pisemne PINB o zamiarze rozpoczęcia budowy, 
3. zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
4. dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego, 
5. zwołanie, najpóźniej na 7 dzień od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, odbioru 
końcowego. 
 

§ 5 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na terenie budowy. 
 

§ 6 
1.  Termin rozpoczęcia robót (przekazania pierwszego placu budowy Wykonawcy) ………………… 
…………….. (zgodnie z ofertą) 
2. Termin wykonania przedmiotu umowy 20 grudzień 2010r. (zgodnie z ofertą). 
3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego całej inwestycji. 
4. Terminy wymienione w ust. 1 i 2 mogą ulec zmianie ze względu na złe warunki atmosferyczne lub 
inne czynniki, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć przed podpisaniem umowy. 
Zmiany terminów mogą nastąpić wyłącznie za uprzednią i pisemną zgodą Zamawiającego. Dodatkowo 
Wykonawca, po zaakceptowaniu zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu w ciągu dwóch dni od daty ww. zmiany, zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie dokumentu (jeżeli Wykonawca tą formę wybierze) uwzględniającego nowy termin 
wykonania przedmiotu umowy, pod rygorem cofnięcia ww. zgody. 
 

§ 7 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, które wynosi brutto 
..................................zł, w tym podatek VAT (........%). 
2.  Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy. 
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§ 8 

1. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się comiesięcznie na ostatni dzień danego 
miesiąca fakturami częściowymi dotyczącymi robót wykonanych, na podstawie protokołu odbioru 
częściowego stanu robót podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Łącznie faktury 
częściowe nie mogą przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.  
2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową złożoną u Zamawiającego do 30 dni po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę, oraz przedstawieniu 
dokumentów rozliczeniowych.  
3. Termin płatności faktur ustala się na 30 dzień od daty ich otrzymania z dokumentacją rozliczeniową. 
Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 
4. Do faktur Wykonawca załącza protokół odbioru robót - potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz pisemne oświadczenia wszystkich) podwykonawców o uregulowaniu zobowiązań 
pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami powstałych) w wyniku realizacji powierzonej im części 
przedmiotu umowy 

 
§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 
NIP: ........................ 
2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 
NIP: 531-16-66-399.  

 
§ 10 

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany jest przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi 
wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty przez nich wykonane. 

 
§ 11 

1. Wykonawca wniósł, przed zawarciem niniejszej umowy, zabezpieczenie tytułem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. 
………….…. zł (słownie:…………………..…………….).  
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie........................................................................ 
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu 
umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, pozostawiając 30 % zabezpieczenia 
jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 
4. Zabezpieczenie pozostawione na okres rękojmi za wady, zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 
jego upływie. 
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 12 
1. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, w której wystąpi konieczność wykonywania prac 
związanych z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 
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zobowiązuje się w dniu zawarcia umowy z podwykonawcą przelać na jego rzecz wierzytelność jaka będzie 
mu przysługiwać z tego tytułu wobec Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu cesji wierzytelności na 
rzecz podwykonawcy za prace wykonywane przez podwykonawcę, w terminie do 3 dni od zawarcia 
niniejszej umowy. W przypadku nie złożenia w/w projektu cesji w w/w terminie Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej przez Wykonawcę i 
podwykonawcę umowy cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy za prace wykonane przez 
podwykonawcę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o wykonywanie prac związanych z realizacją 
niniejszej umowy przez podwykonawcę. W przypadku nie złożenia w/w umowy w w/w terminie 
Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

 
§ 13 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w terminie wykonania przedmiotu 
umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w terminie 7 dni przed zakończeniem 
robót oddzielnym pismem lub wpisem w dzienniku budowy.  
2.  Wykonawca jest obowiązany informować inspektora nadzoru (bezpośrednio lub poprzez 
Zamawiającego), kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru. 
Jeżeli inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu za zbędny, ma 
obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę na piśmie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje 
inspektora nadzoru o terminie dokonania ww. odbioru, na żądanie inspektora nadzoru ma obowiązek 
odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie przywrócić stan poprzedni na 
własny koszt. 
3. Udokumentowaniem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru 
protokolarnego przez przedstawicieli Wykonawcy (zwłaszcza kierownika budowy), przedstawiciela 
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego ostatniej części kanalizacji objętej przedmiotem 
umowy wraz z przeprowadzeniem prób technologicznych. 
4. Protokolarne odbiory przedmiotu umowy (każdej części oddzielnie) nastąpią najpóźniej w terminie 3 
dni od zgłoszenia. 
5. W sytuacji nieodebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest wskazać Wykonawcy na piśmie powód odmowy oraz 
wyznaczyć nowy termin na przedłożenie przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest wykonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 
Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. W przypadku, 
jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty 
poniesione z tego tytułu. 
7. Po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
mający na celu ustalenie stanu robót i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie gwarancji. 

 
§ 14 

Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznego (zgodnie z załącznikiem) gwarancji na roboty objęte 
niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru końcowego i 
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przekazania w użytkowanie całego przedmiotu umowy. Na zakupione urządzenia, Wykonawca udziela 
gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. 

 
§ 15 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie ........... dni od 
powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym 
uzgodnionym przez strony w terminie do usunięcia wad. 

 
§ 16 

Zamawiający dokonuje usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku:  
1. bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, 
2. pisemnego uzgodnienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, dokonanego w terminie usunięcia 
wad, 
3. bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w pkt 2). 

 
§ 17 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

§ 18 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1.1. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
1.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy 
dzień przekroczenia terminu, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego, 
1.3. za każdy dzień zwłoki usunięcia wad po terminie, o którym mowa w § 15, 0,2 % wynagrodzenia 
umownego, ale nie więcej niż 30 % wynagrodzenia umownego. 
2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 
2.1. nie rozpoczęcia  przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 14 dni od terminu wprowadzenia na 
plac budowy; 
2.2. wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, umową lub z dokumentacją, 
bez akceptacji Zamawiającego; 
2.3. istotnego opóźnienia realizacji robót. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, dokona na własny koszt inwentaryzacji robót na 
dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy przed szkodami na swój koszt przerwane roboty w zakresie 
uzgodnionym przez strony. 
4. W przypadku odmowy lub nie usunięcia wad/usterek (ujawnionych również w okresie gwarancji i 
rękojmi) przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich 
usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy zachowując prawo do dochodzenia od Wykonawcy kary 
umownej. 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. W przypadku rażącego naruszania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a po 
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wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego do zaprzestania naruszeń, bądź naruszenia przepisów 
prawa, które wpływałoby negatywnie na wykonywanie przedmiotu umowy, Zamawiający może rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto 
określonego w § 7 ust. 1. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część 
przedmiotu umowy, odzwierciedlające stopień zaawansowania prac. Stopień zaawansowania prac ustali 
wyłącznie Zamawiający. 
6. Wykonawca może naliczać odsetki ustawowe w przypadku opóźnienia w wypłacie należnego mu 
wynagrodzenia przez Zamawiającego. 
7. Strony postanawiają, że należności określone w ust. 1-5 będą potrącone z faktury. 

 
§ 19 

1. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest: ....................................................................... 
2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest: .......................................................................... 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka wymaga 
pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem nieważności. 

 
§ 20 

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§ 21 
W razie wystąpienia 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 tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 22 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu umowy, jednak nie mogą być to zmiany, 
których wprowadzenie w trakcie postępowania, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca, miałoby 
wpływ na kolejność wykonawców. 
2. Zmiany w umowy mogą dotyczyć:  
2.1. zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych,  
2.2. aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,  
2.3. zmiany producenta urządzeń i wyposażenia,  
2.4. zmiany, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 
2.5. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
2.6. zmiany ilości robót budowlanych ze względu na wady dokumentacji projektowej, 
2.7.  zmiany inspektorów nadzoru oraz kluczowych osób i podmiotów uczestniczących w realizacji 
przedmiotu umowy, 
2.8. zmiany formy zabezpieczenia umowy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 
2.9. dłuższego okresu gwarancji, 
2.10. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
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2.11. innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, które nie 
będą ingerować w przedmiot zamówienia, a ich wprowadzenie będzie niezbędne do należytego wykonania 
zamówienia. 
3. Jeżeli zmiana, wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie, zmiany pozwolenia na budowę oraz 
przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji 
przez Zamawiającego.   
4. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 
opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem, obliczenie kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ 
na wynagrodzenie Wykonawcy oraz opis zmiany na harmonogram robót i termin wykonania umowy.  
5. Zmiany, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione 
okoliczności:  
5.1. obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) projektu, 
5.2. poprawy wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych, 
5.3. zmiany obowiązujących przepisów, 
5.4. podniesienie wydajności urządzeń, 
5.5. podniesienie bezpieczeństwa robót, 
5.6. śmierć choroba, zwolnienie z pracy lub inne okoliczności i zdarzenia losowe dotyczące osób, 
podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, 
5.7. kolizje z niezinwentaryzowanymi podziemnymi sieciami lub urządzeniami, 
5.8. wady dokumentacji projektowej, 
5.9. nieprzewidziane warunki geologiczne, hydrologiczne, wykopaliska, wyjątkowo niekorzystne warunki 
atmosferyczne, a także inne przeszkody uniemożliwiające kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej 
warunkach, w tym zagrażających wykonaniem zamówienia z wadą, 
5.10. siła wyższa. 
6. Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% 
wartości zamówienia podstawowego określonego w § 7 ust. 1. 
7. Powierzanie ewentualnych zamówień uzupełniających i zamówień dodatkowych odbędzie się 
aneksem, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. t.j.) zwanej dalej ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
8. Przed powierzeniem zamówień uzupełniających lub dodatkowych oraz przed powierzeniem 
zmodyfikowanego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi Zmawiającemu kosztorys przygotowany w 
oparciu o przedmiary przekazane przez Zamawiającego w terminie późniejszym. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania proponowanych kosztów. Wówczas 
Zamawiający w przypadku braku konsensusu w uzgodnieniu z Wykonawcą wartości zamówień 
uzupełniających lub dodatkowych, zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania danego zakresu prac 
innemu Wykonawcy. 
7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu. 
 

§ 23 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
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§ 24 

Sprawy sporne, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 25 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
Integralną część umowy stanowią: 
1. specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami 
2. oferta. 
 
 
 
 

Wykonawca: Zamawiający: 
 


