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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Wzór umowy 

UMOWA NR … 

na   

zawarta w Gogolinie w dniu ….................................. roku pomiędzy Gminą Gogolin, 47-320 Gogolin, 
ul. Krapkowicka 6, NIP 1990103052, Regon 531413076, reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina 
Joachima Wojtalę, zwaną dalej „ Zamawiającym” 
a, 
……………………………..reprezentowaną przez ….............................................................................................. 
NIP: ............................................................................................... 
zwaną dalej Wykonawcą, 
łącznie zwanych Stronami. 
 
Umowa zostaje zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 
Publicznych. Zgodnie z wynikiem rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego nr ……………………  w 
dniu…………………… r. Zamawiający  powierza , a Wykonawca zobowiązuje się do Wykonania zadania: 
 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3 w obszarze miejscowości Gogolin wraz z 
pełnieniem nadzoru autorskiego” 
 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy rowu A-3w obszarze 

miejscowości Gogolin, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń 

wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego A-3, 

uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie: 

1) ekspertyzy technicznej wraz z oceną stanu technicznego; 

2) projektu zagospodarowania terenu; 

3) uzgodnienia z właściwymi jednostkami; 

4) projektu budowlanego; 

5) projektu wykonawczego (architektoniczno - budowlany) uwzględniającego zalecenia ekspertyzy 

technicznej; 

6) kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych robót budowlanych objętych przedmiotem umowy; 

7) przedmiaru robót dla poszczególnych zakresów robót; 

8) specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót w oparciu o ww. dokumentację projektową; 

9) ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub uzyskania zaświadczenia właściwego organu 

architektoniczno-budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru 

wykonania przedmiotowych robót; 

10) w zakresie nadzoru autorskiego: od momentu powiadomienia Wykonawcy o wszczęciu przez 

Zamawiającego procedury przetargowej na roboty budowlane do zakończenia czynności odbioru 

końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji, nie dłużej jednak 

niż 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie przygotowania i realizacji 

inwestycji realizowanej w oparciu o przedmiot umowy, w szczególności w zakresie  

1) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

2) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej; 

3) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych. 

 

§ 2  

Wykonanie przedmiotu umowy 

1. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy powinna być opracowana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

2. Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 5 egzemplarzach drukowanych 

oraz w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików PDF na elektronicznym nośniku danych w ilości 

1 egzemplarza. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz właściwymi przepisami. 

5. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy będzie wykonany na aktualnych mapach sytuacyjnych do 

celów projektowych, spełniających wymagania odpowiednich przepisów. Wykonawca na potrzeby 

zrealizowania przedmiotu umowy, pozyska na własny koszt aktualne mapy do celów projektowych. 

6. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej.  

7. Wykonawca zapewni udział w opracowaniu przedmiotu umowy osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w niezbędnych specjalnościach. 

8. Wykonawca do przekazywanego przedmiotu umowy dołączy pisemne oświadczenie, że dostarczony 

przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz normami i że zostaje przekazany Zamawiającemu bez wad, w stanie zupełnym wraz z 

wykazem tej dokumentacji. 

 

§ 3  

Termin realizacji 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie do dnia … .   

2. Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy nastąpi w sposób następujący: 

1) w terminie do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu przygotowany projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, 

2) w terminie do 240 dni kalendarzowych, od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, do akceptacji: 

a) ostateczny projekt wykonawczy, 

b) przedmiar robót, 
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c) kosztorys inwestorski, 

d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 

3) w terminie do dnia …, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, 

opracowaną wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, wraz z 

zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót lub ostateczną decyzją pozwolenia na budowę 

obejmującą przedmiotowy zakres robót. 

3. Zamawiający akceptuje przedmiot umowy w terminie 5 dni roboczych od dni wskazanych w ust. 2. W 

przypadku uwag Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i dokonania w 

przedmiocie umowy zmian w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag Wykonawcy przez 

Zamawiającego. 

4. Odbiór przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 nastąpi na podstawie protokołu 

częściowego oraz protokołu końcowego, podpisanych przez Strony. 

5. Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawca złoży wniosek o 

wydanie pozwolenia na budowę na prowadzenie robót budowlanych lub wystąpi z wnioskiem o 

wydanie zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu, wobec zamiaru wykonania robót objętych przedmiotem umowy. 

 

§ 4 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na 

okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

O wszelkich ujawnionych wadach przedmiotu umowy Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić 

Wykonawcę na piśmie w terminie do 14 dni od daty ich wykrycia. 

2. Wykonawca usunie Wady przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia przez 

Zamawiającego. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca. 

3. W przypadku nieusunięcia wady w przedmiocie umowy w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający 

ma prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i 

ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie 36 miesięcy od daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia gwarancji jakości. 

 

§ 5  

Nadzór nad realizacją umowy  

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie: 

1) …................................................., tel. ….................….., e-mail ….......................................... 

2) …..................................................,tel. ........................,  e-mail ….......................................... 

2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: 
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1) …................................................., tel. ….................….., e-mail ….......................................... 

2) …..................................................,tel. ........................,  e-mail ….......................................... 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1 bez zgody Wykonawcy, 

powiadamiając go o tym na piśmie, co nie wymaga aneksu do umowy.  

 

§ 6  

Zasady płatności 

1. Wynagrodzenie łączne brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …......... zł  brutto (słownie: 

…................................../100), w tym podatek VAT w kwocie ….......zł (słownie:................................). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i 

zostanie wypłacone Wykonawcy w transzach: 

1) za opracowanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 pkt 1 - 4 w wysokości: 

………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: 

…………… zł (słownie: …………………………………......); 

2) za opracowanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 pkt. 5 - 9 w wysokości: ………………… zł 

brutto (słownie: ……………………………………..) w tym podatek VAT w wysokości: …………… zł (słownie: 

…………………………………......). 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury na kwoty określone w ust. 2, które 

łącznie stanowić będą kwotę określoną w ust. 1, po podpisaniu odpowiednio protokołu częściowego 

oraz protokołu końcowego, o których mowa w § 3 ust. 4.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Wykonawca wystawi faktury na rzecz Gminy Gogolin, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, NIP 

1990103052. Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca może naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotowej umowy, niezbędne do jej wykonania. 

 

§ 7  

Kary umowne 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 2, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie objętym gwarancją i rękojmią w 

wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, 
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2. Naliczoną przez Zamawiającego karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić  w terminie 14 dni 

od otrzymania stosownego pisemnego wezwania na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 

Spółdzielczym w Gogolinie: 54 8883 0005 2001 0000 2381 0002. 

3. Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach 

ogólnych określonych przepisami kodeksu cywilnego. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia 

przez Zamawiającego wykonania zobowiązań zgodnie z postanowieniami umowy. 

5. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 

2, nie może przekroczyć 10 % wartości całkowitej wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 6 ust. 1. 

 

§ 8  

Narady projektowe 

1. Zamawiający jest uprawniony do zwoływania narad projektowych z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy, projektantów branżowych, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. 

2. Narady projektowe służą omawianiu lub wyjaśnianiu bieżących spraw dotyczących wykonania 

Dokumentacji. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach projektowych w siedzibie Zamawiającego, 

o ile zostanie zwołana, na każde wezwanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż 2 razy w miesiącu. 

4. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie i miejscu narady projektowej minimum 5 dni roboczych 

przed wyznaczoną naradą.  

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady projektowej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 2 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania protokołu z narady. Po tym terminie ustalenia uważa się za 

wiążące. 

6. Wykonawca, w przypadku pytań, zobowiązany jest do ich przesłania Zamawiającemu, za pomocą 

poczty elektronicznej, na minimum 3 dni robocze przed kolejną zaplanowaną naradą projektową. 

 

§ 9  

Zmiana umowy 

1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

2. Zamawiający na podstawie przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w przypadku zaistnienia co najmniej 

jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, tj. opóźnienia w wydawaniu decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje, zezwolenia, uzgodnienia winny być wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, o ilość dni tego opóźnienia; 

b) wystąpienia okoliczności siły wyższej przez, którą rozumie się wydarzenia, które w chwili 



                                      

6 

podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez 

okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, 

restrykcje lub prawne rozporządzenia rządu, o ilość dni, w których Wykonawca nie miał 

faktycznych możliwości wykonywania przedmiotu umowy; 

c) zmiany przepisów prawa dotyczących bezpośrednio przedmiotu zamówienia, tj. wymogów jakie 

musi spełniać dokumentacja techniczna, o czas niezbędny na wprowadzenie stosownych zmian. 

 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie niewykonania umowy w terminach określonych w § 3 ust. 1  Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego do jej wykonania. Oświadczenie o 

odstąpieniu Zamawiający złoży w terminie 7 dni od dat określonych w § 3 ust. 1. 

2. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku gdy łączna       

wysokość kar umownych, o której mowa w § 7 ust. 5 przekroczy 10 % oraz w przypadkach  

określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

 

§ 11  

Prawa autorskie 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 na czas nieoznaczony majątkowe 

prawa autorskie do zrealizowanego przedmiotu umowy na wszystkich, znanych w chwili zawarcia 

niniejszej umowy, polach eksploatacji, w szczególności w zakresie: 

1) wykorzystywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego w jakichkolwiek celach związanych z 

inwestycją, w szczególności w celu budowy; 

2) utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w 

dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci publikacji 

drukowanych, plansz, dyskach komputerowych oraz wszystkich innych typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

3) wprowadzania przedmiotu umowy do internetu i pamięci komputera, umieszczania 

i wykorzystywania w ramach publikacji on-line; 

4) dokonywania opracowań, nieistotnych zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy 

powstałych w ramach realizacji Umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz korzystania 

i rozporządzania tak zmienionym przedmiocie umowy z zastrzeżeniem zdania drugiego. 

Dokonywanie istotnych zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy za zgodą 

Wykonawcy, a w przypadku jej braku, bez zgody Wykonawcy, w sytuacji, gdy zmiany są 

niezbędne i uzasadnione względami prawnymi, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 

społecznego; 

5) korzystania z przedmiotu umowy lub zmienionego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt 4, 

w celach przebudowy, rozbudowy, modernizacji; 
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6) wprowadzania przedmiotu umowy do obrotu; 

7) użyczania przedmiotu umowy; 

8) udostępniania przedmiotu umowy podmiotom trzecim; 

9) przetwarzania przedmiotu umowy.  

2. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania koniecznych zmian w 

dokumentacji niezbędnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej umowy. Z 

chwilą przyjęcia dokumentacji Zamawiający nabywa wyłączne prawo wykonywania autorskich praw 

zależnych do dokumentacji bez konieczności zapłaty odrębnego wynagrodzenia. 

3. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz jego następców prawnych praw zależnych do dokumentacji 

stanowiących utwór w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. W ramach tych uprawnień Zamawiający, jak też podmioty, którym będą się 

posługiwać, mają prawo dowolnego rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania 

dokumentacji co do całości lub swobodnie wybranych fragmentów, w szczególności w zakresie 

dokonywania modyfikacji, przeróbek oraz wszelkich zmian, w tym także dla potrzeb dalszej adaptacji 

obiektu budowlanego, jego przebudowy lub rozbudowy. 

4. Zamawiający może przenieść uzyskane w ramach umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu 

umowy na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód, 

jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem 

niniejszej umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, jaką może 

ponieść Zamawiający w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz mocą niniejszej umowy 

praw do przedmiotu umowy, także będących konsekwencją naruszenia praw osób trzecich, lub 

nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie 

naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności 

intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do 

odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, 

powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego; 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 

zarzucie naruszenia jej praw do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 

Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w 

postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w 

razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia 

lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w 

pełnej wysokości. 

§ 12 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. 

2. Dane osobowe wskazane w Umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej 
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zawarcia i wykonania.  

3. W związku z realizacją niniejszej umowy strony, będące administratorami danych osobowych, 

powierzają sobie wzajemnie, zgodnie z regulacjami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. EUL. 119 

z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej ustawą, przetwarzanie danych osobowych, wskazanych w 

niniejszej umowie i w dokumentach przekazanych w związku z jej realizacją. Przetwarzanie danych, tj. 

imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu, możliwe jest wyłącznie w celu wykonania niniejszej 

umowy, w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z RODO i ustawą. W szczególności w związku z 

przetwarzaniem przekazanych danych osobowych, Strony zobowiązane są do zapewnienia ich ochrony 

w czasie trwania niniejszej umowy i po jej zakończeniu. 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz inne właściwe przepisy. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowa obowiązuje od dnia podpisania. 

 

Załączniki: 

Załącznik – Formularz Ofertowy Wykonawcy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Wykonawca     Zamawiający 


