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                                                                                                                Załącznik Nr 2 do ZO  

/wzór umowy/ 

 

UMOWA NR ………../2018 

 

zawarta w dniu ……….. 2018 r. pomiędzy:  

Gminą Popów z siedzibą w Zawadach przy ulicy Częstochowskiej 6, 42-110 Popo w reprezentowaną 

przez:  

Bolesława Świtałę - Wójta Gminy Popów,  

przy kontrasygnacie: 

Pawła Hanusa – Skarbnika Gminy 

zwaną w tres ci umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a  

……….………………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą 

…………………………………………………….. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorco w prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w ………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

…………………………………………. /lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnos ci Gospodarczej,  

NIP: …………………………………, REGON: ……………………………..., 

reprezentowanym przez:  

1. ………………………….  

2. …………………………..  

zwanym w tres ci umowy „WYKONAWCĄ”. 
[dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyz szych zapiso w w przypadku innej formy prowadzenia działalnos ci gospodarczej] 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamo wienie publiczne, 

przeprowadzonego w zapytaniu ofertowym w dniu………………., numer sprawy…………… 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu 
przy budynku OSP w Dębiu”. 

2. Szczego łowy zakres rzeczowy zadania okres la dokumentacja projektowa, stanowiąca integralną częs c  
umowy (dalej łącznie: Załącznik nr 1). 

3. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest złoz ona prze Wykonawcę oferta cenowa. 
4. W zakres zadania wchodzą ro wniez  prace, kto re nie są szczego łowo wymienione w ustępach 

poprzedzających i Załączniku nr 1, a kto re powinny byc  wykonane w celu zapewnienia realizacji 
całos ci i kompletnos ci Robo t oraz zapewnienia pełnego bezpieczen stwa i włas ciwej organizacji Robo t, 
o kto rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z wykorzystaniem urządzen  ochronnych  
i zabezpieczających w zakresie bhp, ochrony mienia Zamawiającego oraz Wykonawcy i zabezpieczenia 
przeciwpoz arowego przy wspo łpracy z innymi wykonawcami. 

5. Umowa będzie dofinansowana w ramach udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej  
w ramach Konkursu Przedsięwzięc  Inicjatyw Lokalnych. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

a) rozpoczęcie: od dnia podpisania niniejszej umowy 

b) zakon czenie zadania do dnia 12.10.2018 r., 

a Wykonawca zobowiązuje się do dotrzymania termino w, o kto rych mowa w niniejszym ustępie, mając 

s wiadomos c , z e dotrzymanie tych termino w jest podstawowym jego obowiązkiem, i os wiadcza, z e 

wykonanie umowy w tym terminie jest moz liwe. 

2. Termin zadania (dalej ro wniez  jako: termin zakończenia zadania lub dzień wykonania zadania lub 

dzień należytego wykonania zadania), o kto rym mowa w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu, to dzien  

podpisania bezusterkowego protokołu odbioru kon cowego zadania przez Zamawiającego. 
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§ 3 

Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający przekaz e Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, na podstawie protokołu 

przekazania placu budowy, podpisanego przez obie Strony. W przypadku braku podpisanego 

protokołu przekazania placu budowy, przyjmuje się, z e przekazanie nastąpiło w dacie podpisania 

niniejszej umowy. 

 Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od przekazania placu budowy, rozpocząc  realizację 

inwestycji.  

 Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialnos c  za przekazany plac budowy, az  do dnia nalez ytego wykonania zadania. 

 Jakiekolwiek zastrzez enia Wykonawcy dotyczące kompletnos ci dokumentacji, stanowiącej Załącznik nr 

1 do niniejszej umowy, Robo t czy placu budowy, niezgłoszone w protokole, o kto rym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, nie będą uwzględniane przez Zamawiającego i obciąz ają Wykonawcę. 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, z e obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokos ci ustalonej w złoz onej ofercie Wykonawcy, tj.: 

 netto ……………………………zł 

 podatek VAT .…….%………………….zł 

 brutto: ………………………..zł 

 (słownie brutto:……………………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o kto rym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją Robo t objętych dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

a takz e wynikające z okolicznos ci lokalizacji oraz cech szczego lnych projektu i lokalizacji, ustalonych 

termino w, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich koszto w związanych z realizacją 

zadania, a takz e oddziaływania innych czynniko w, mających lub mogących miec  wpływ na koszty 

wykonania niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac  

w ramach przedmiotu umowy nie moz e byc  podstawą do z ądania zmiany wynagrodzenia okres lonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca os wiadcza, iz  nie będzie zgłaszał z adnych roszczen  z tytułu niedoszacowania 

wynagrodzenia za wykonanie Robo t będących przedmiotem umowy czy błędo w Wykonawcy  

(w szczego lnos ci błędo w rachunkowych między innymi nieuwzględnieniu kto regokolwiek elementu 

Robo t będącego w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy lub takiego, kto rego 

przewidzenie jest wymagane przy zachowaniu najwyz szej starannos ci) oraz z e ilos ci przyjęte do 

okres lenia ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie Robo t są wystarczające do wykonania całos ci 

Robo t zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca os wiadcza, z e zapoznał się  

z wszelkimi warunkami realizacji zadania. 

§ 5 

Płatność wynagrodzenia 

1. Strony postanawiają, z e rozliczenie za wykonane Roboty będzie realizowane jedną fakturą 

(końcową) wystawioną po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze wszystkich Robo t przez 

Zamawiającego. 

2. Podstawą do wystawienia faktury kon cowej i zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy będzie 

protoko ł bezusterkowego odbioru kon cowego całos ci Robo t podpisany przez inspektora nadzoru  

i przedstawiciela Zamawiającego oraz os wiadczenia lub potwierdzenia przelewu, o kto rych mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi 

niniejszą umową załącznikami. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyc  do wystawionej przez siebie faktury: 

a. Kopię podpisanego bez zastrzez en  Zamawiającego i inspektora nadzoru protokołu odbioru 

końcowego Robót; 
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b. oświadczenia podwykonawców i zleceniobiorców (jes li występują) potwierdzające zakres 

rzeczowy i wartos c  wykonanych Robo t lub dostaw oraz zapłatę przez Wykonawcę nalez nego im 

wynagrodzenia lub zaksięgowane potwierdzenie przelewu zapłaty pełnego wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawco w i zleceniobiorco w,  

5. Jez eli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu wszystkich dokumento w, o kto rych mowa  

w ust. 4 niniejszego paragrafu lub os wiadczenia te budzą wątpliwos ci Zamawiającego, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę nalez nego Wykonawcy wynagrodzenia do momentu otrzymania wszystkich 

brakujących dokumento w bądz  wykazania przyczyny braku dokumento w bądz  udowodnienia 

niezasadnos ci zapłaty podwykonawcy.  

6. Jez eli Wykonawca w ciągu 7 dni od złoz enia faktury, nie uzupełni brakujących dokumento w bądz  nie 

wyjas ni Zamawiającemu okolicznos ci związanych z brakiem os wiadczenia, bądz  nie udowodni 

niezasadnos ci zapłaty podwykonawcy, Zamawiający moz e: 

a. wstrzymac  się z dokonaniem wszelkich wypłat do czasu uzyskania kompletu dokumento w,  

o kto rych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, od Wykonawcy lub podwykonawco w; 

b. dokonac  wypłaty odpowiedniej kwoty na konto podwykonawcy, ze skutkiem zapłaty tej kwoty na 

rzecz Wykonawcy; 

7. Podwykonawca zwracając się do Zamawiającego o wypłatę wynagrodzenia bezpos rednio, 

zobowiązany jest załączyc  dokumenty, o kto rych mowa w ust. 4  lit. a niniejszego paragrafu(a jes li za 

zgodą Zamawiającego i Wykonawcy korzysta z dalszych podwykonawco w – takz e dokumenty,  

o kto rych mowa w ust. 4  lit. b niniejszego paragrafu); 

8. W kaz dej sytuacji bieg terminu na dokonanie zapłaty przez Zamawiającego, rozpoczyna się od daty 

doręczenia Zamawiającemu kompletu dokumento w odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę. Do tego czasu Zamawiający nie popada w zwłokę. 

9. Za dzien  zapłaty uwaz ac  się będzie dzien  złoz enia polecenia przelewu w banku Zamawiającego na 

rachunek Wykonawcy (bądz  podwykonawcy, w przypadkach przewidzianych umową). 

10. Wykonawca nie moz e, pod rygorem niewaz nos ci, bez pisemnej i uprzedniej zgody Zamawiającego 

przenies c  na osobę trzecią z adnej wierzytelnos ci wynikającej z niniejszej umowy (w szczego lnos ci 

ani nalez nos ci gło wnej, ani nalez nos ci ubocznych). 

11. Wykonawca os wiadcza, z e wyraz a zgodę na zapłatę wynagrodzenia nalez nego prawidłowo 

ustanowionemu podwykonawcy zaakceptowanemu przez Zamawiającego, bezpos rednio na rachunek 

bankowy podwykonawcy, na warunkach i zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

12. Płatnos ci jakiejkolwiek częs ci wynagrodzenia na postawie faktury wystawionej przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, bez prawidłowo podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru kon cowego 

wszystkich Robo t, nie są traktowane, jako odbio r jakos ci wykonanych Robo t. 

§ 6 

Nadzór 

1. Nadzo r inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawowac  będzie: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  

w osobie: ………………...  

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania okres lonego przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa oraz zawartej z Zamawiającym umowy.   

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki inspektora nadzoru moz e nastąpic  w kaz dym czasie poprzez 

zgłoszenie w dowolnej formie i nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

§7 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) zapoznał się z zakresem zadania (a w szczególności sam ocenił zakres prac potrzebnych do 

należytego wykonania zadania i oddania go Zamawiającemu, tak aby spełniało dla Zamawiającego 

cel gospodarczy) oraz dokumentacją stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, jak również 

wszystkimi warunkami wykonywania niniejszej umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń,  

2) przyjmuje do wiadomości, że po dacie podpisania niniejszej umowy lub protokołu przekazania 

placu budowy, jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące dokumentacji określonej w Załączniku nr 1, 

zakresu Robót czy placu budowy nie będą uwzględniane, a w szczególności nie będą stanowiły 
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podstawy do zmiany terminu zakończenia Robót bądź wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienie 

niniejszego punktu nie uchybia postanowieniom § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 4 niniejszej umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją 

projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuką budowlaną; 

2) normami europejskimi i polskimi oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa  

i warunkami bezpieczeństwa; 

3) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 4, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, ochrona mienia 

zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w §3 ust. 1; 

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów nowych pełnowartościowych; 

5) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 

informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania; 

6) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 

7) dokonywanie uzgodnień m.in. z projektantem, w zakresie szczegółów dotyczących robót 
niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej, które winny być pisemnie zaakceptowane przez 
Zamawiającego; 

8) dokonywanie badań i prób oraz zgłaszanie Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub 
zanikających – przed ich zakryciem; 

9) wykonanie obsługi geodezyjnej tj. m.in. inwentaryzacji powykonawczej,  
10) poniesienie wszelkich kosztów z tytułu wyrządzonych szkód powstałych w trakcie wykonywania 

robót, 

11) uporządkowanie terenu budowy do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazanie go 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót; 

12) doprowadzenie na swój koszt mediów, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz pokrycia 

kosztu ich poboru. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za: 

1) opóźnienie w wykonaniu zadania (tj. w zakończeniu wszystkich Robót przewidzianych umową, 

w tym robót dodatkowych i pośrednich), rozumiane jako niepodpisanie bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonego od 

dnia zakończenia zadania, określonego w § 2 niniejszej umowy, 

2) opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w terminach 

wynikających z niniejszej umowy lub uzgodnionych przez Strony, a w razie braku takiego 

terminu, w terminie 14 dni od daty ich stwierdzenia – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od 

dnia wyznaczonego terminu, 

3) odstąpienie lub wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

4) odstąpienie lub rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę  

z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Zamawiającego – w wysokości 20 % wartości 

umówionego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy,  

5) nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy, lub projektu jej zmiany, lub przedłożenie projektu umowy 

lub zawartej umowy nie spełniającej warunków, o których mowa w § 10 niniejszej umowy –   

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy. 

Naruszenie, o którym mowa w niniejszym punkcie, stanowi także przyczynę uzasadniającą 

rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym/ odstąpienie przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy (w tym wypadku kara umowna, o której mowa w niniejszym punkcie podlega 
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zsumowaniu z karą umowną z tytułu odstąpienia/rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z winy Wykonawcy); 

6) nieprzedłożenie w terminie wynikającym z umowy, poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku 

do terminu wynikającego z niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  

7) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom -  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wynikającego z niniejszej umowy, 

8) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji gdy 

zmianie ulegnie niniejsza umowa - w wysokości 2% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 niniejszej umowy za każdorazowe naruszenie, 

9) za niedotrzymanie przez Wykonawcę innych postanowień niniejszej umowy po uprzednim 

pisemnym, jednorazowym upomnieniu przez Zamawiającego – w wysokości 2% wynagrodzenia  

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdorazowe naruszenie, nie więcej 

jednak niż 20% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w niniejszej umowie, 

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia, w każdym wypadku, odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody poniesionej z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy 

na zasadach ogólnych niezależnie od zastosowanych kar umownych. 

3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne  
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………………………….. gwarancji i rękojmi.  

W przypadku, gdy gwarancja producenta na poszczególne elementy przedmiotu zamówienia jest inna 

obowiązuje gwarancja producenta.  

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru ostatecznego.  

3. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.  

§ 10 

Zakończenie i odbiór Robót 

1. O zakończeniu Robót wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie bądź za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, przesyłając zgłoszenie na adres: ug@gminapopow.pl. Oryginały należy nadać  

w placówce pocztowej przesyłka priorytetową.  

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym,  Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu  1  komplet operatu powykonawczego zawierającego następujące dokumenty 

dotyczące wykonanych Robót: 

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z dokonanym wpisem do ewidencji geodezyjnej 

(oryginały map), 

2) protokoły odbiorów technicznych, 

3) atesty i aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa, jakości podstawowych 

materiałów użytych do inwestycji, karty gwarancyjne, 

4) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru i projektanta, 

5) zestawienie rzeczowe wykonanych robót potwierdzone przez inspektora nadzoru  

6) wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót.  

3. Zamawiający dokona odbioru  w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbiorowej i złożenia kompletnych dokumentów 

odbiorowych wyszczególnionych w ust. 2 powyżej. O dacie odbioru Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę co najmniej telefonicznie, mailem na adres wskazany w umowie lub w formie pisemnej. 

4. Potwierdzeniem zakończenia prac jest protokół odbioru końcowego podpisanego przez Strony, 

niezwłocznie po zakończeniu czynności i dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.  



 

 

 

Strona 6 

 

5. Protokół zawierać będzie wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na 

usunięcie ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych przy odbiorze (w braku terminów na 

usunięcie wad i/lub usterek w protokole, termin ten wynosi 14 dni od daty sporządzenia protokołu). 

6. Niestawiennictwo Wykonawcy na termin odbioru lub podpisania protokołu odbioru lub odmowa 

podpisania protokołu, pozbawia Wykonawcę prawa wnoszenia zastrzeżeń do stanowiska 

Zamawiającego w przedmiocie jakości wykonanych robót, a jednocześnie nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku usunięcia wad i/lub usterek w terminie wynikającym z protokołu.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się zdaniem Komisji do usunięcia: 

a) i nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, przy czym Zamawiający ustala 

wartość wad i/lub usterek w oparciu o kosztorys powykonawczy, 

b) i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania 

przedmiotu odbioru po raz drugi na wyłączny koszt Wykonawcy, zlecić wykonanie zastępcze 

bez potrzeby uzyskiwania zgody sądu lub odstąpić (lub rozwiązać ze skutkiem 

natychmiastowym – według wyboru Zamawiającego) od niniejszej umowy, 

2) jeżeli wady i/lub usterki nie mają charakteru trwałego (tj. nadają się do usunięcia zdaniem 

Komisji), Zamawiający może odmówić odbioru (w tym odmówić podpisania protokołu 

końcowego) do czasu usunięcia wad lub podpisać protokół z zastrzeżeniem wad i/lub usterki  

i wyznaczeniem terminu na ich usunięcie. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  i/lub usterek oraz 

do wystąpienia o wyznaczenie terminu na odbiór ostateczny, w sposób przewidziany na zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego opisany w ustępach poprzedzających. Dalszą procedurę 

przewidzianą w ust. 1 – 8 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio. 

9. Zamawiający dokona w terminie 3 dni odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu, licząc od 

daty zgłoszenia (w sposób przewidziany dla odbioru końcowego) gotowości do ich odbioru. 

§11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku: 
1) gdy zmiana wynika z okolicznos ci, kto rych nie moz na było przewidziec  w chwili zawarcia 

niniejszej umowy lub gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu na interes 

publiczny, 

2) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w tres ci niniejszej umowy, 

3) zaistniały przyczyny niezalez ne od działania Stron, kto rych przy zachowaniu wszelkich nalez ytych 

s rodko w nie moz na uniknąc  ani im zapobiec w szczego lnos ci: 

 przedłuz ająca się procedura postępowania, uniemoz liwiająca zachowanie terminu wykonania 

przedmiotu zamo wienia, 

 z powodu działan  oso b trzecich uniemoz liwiających wykonanie prac, kto re to działania nie są 

konsekwencją winy kto rejkolwiek ze stron, 

 wystąpiła siła wyz sza obejmująca klęski z ywiołowe, anomalia klimatyczne, 

4) nastąpiło wstrzymanie przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy z przyczyn 

niezalez nych od Wykonawcy, 

5) wystąpienie istotnych okolicznos ci mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, 

6) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

7) zmiany statusu prawnego wykonawcy , 

8) wykonanie przedmiotu umowy jest uzalez nione od wykonania nieprzewidzianych czynnos ci 

dodatkowych, 

9) koniecznos c  wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym, a inną niz  Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach kto rego realizowane jest zamo wienie bądz  Wykonawcą robo t 

budowlanych.  
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Zmiana lub uzupełnienie postanowien  zawartej umowy moz e nastąpic  wyłącznie za zgodą obu stron 

wyraz oną na pis mie pod rygorem niewaz nos ci. 

§ 12 

Wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca ma prawo rozwiązac  niniejszą umowę z zachowaniem 1-tygodniowego okresu 

wypowiedzenia jez eli: 

1) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Robo t, 

2) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty wynagrodzenia za 

prawidłowo wykonane i bezusterkowo odebrane Roboty. 

2. Wypowiedzenie jest waz ne, jes li zostało poprzedzone pisemnym, pod rygorem niewaz nos ci, 

wezwaniem Zamawiającego do zaprzestania naruszen , z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-

dniowego terminu na usunięcie naruszen , i bezskutecznym upływie tego terminu oraz jes li zostało 

wysłane listem poleconym do Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania/wypowiedzenia/odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę,  

z innych przyczyn, niz  okres lone w ust. 1 niniejszego paragrafu, wszelkie płatnos ci dla niego zostają 

wstrzymane,  zas  Wykonawca, opro cz zapłaty kar umownych przewidzianych niniejszą umową, 

zobowiązany będzie do zwrotu udokumentowanych koszto w poniesionych przez Zamawiającego  

w związku z przerwaniem zadania (w tym m.in. kwoty utraconego przez Zamawiającego 

finansowania), jak ro wniez  w związku z koniecznos cią znalezienia wykonawcy zastępczego  

i wprowadzenia go na plac budowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub rozwiązania niniejszej 

umowy ze skutkiem natychmiastowym – według wyboru Zamawiającego, w następujących wypadkach: 

1) tylko prawo odstąpienia – w razie wystąpienia istotnej zmiany okolicznos ci powodującej, z e 

wykonanie niniejszej umowy nie lez y w interesie publicznym, czego nie moz na było przewidziec  

w chwili zawarcia niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomos ci o powyz szych 

okolicznos ciach, 

2) jez eli zostanie złoz ony wniosek o ogłoszenie upadłos ci Wykonawcy lub Zamawiający powez mie 

wiadomos c  o wystąpieniu przesłanek do ogłoszenia upadłos ci wobec Wykonawcy, jak ro wniez   

w razie powzięcia wiadomos ci o rozpoczęciu likwidacji; 

3) jez eli w stosunku do Wykonawcy zostanie zastosowane zajęcie zabezpieczające lub egzekucyjne, 

kto re zdaniem Zamawiającego moz e zagraz ac  nalez ytemu lub terminowemu wykonaniu zadania;  

4) jez eli w terminie przewidzianym niniejszą umową Wykonawca nie rozpoczął Robo t lub nie 

kontynuuje ich przez co najmniej 7 dni,  pomimo co najmniej jednokrotnego wezwania 

Zamawiającego złoz onego na pis mie, 

5) jez eli Wykonawca pomimo pisemnych zastrzez en  Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu 

umowy zgodnie z warunkami umownymi lub nie spełnia swoich obowiązko w umownych 

względem Zamawiającego, 

6) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie, jez eli Wykonawca naruszył kto rykolwiek 

ze swoich obowiązko w wynikających z niniejszej umowy (inny niz  wymienione powyz ej) i nie 

usunął naruszenia lub nie zaprzestał naruszen  mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  

5. W wypadku wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy przez kto rąkolwiek ze stron, 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąz ają następujące obowiązki szczego łowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Strony, z kto rej winy wypowiedziano umowę/odstąpiono od umowy, 

2) w terminie 14 dni od daty wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od niniejszej umowy, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczego łowy protoko ł inwentaryzacji Robo t  

w toku, według stanu na dzien  odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania; protoko ł dla swej 

waz nos ci wymaga podpisu Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. Brak 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji obciąz a w całos ci Wykonawcę; 

3) Wykonawca niezwłocznie, a najpo z niej w terminie 14 dni, opus ci plac budowy, a w szczego lnos ci 

usunie z placu budowy swo j sprzęt i materiały, urządzone przez siebie zaplecza (dostarczone lub 

wzniesione) oraz ludzi; po tym terminie Zamawiający ma prawo usunąc  sprzęt i materiały (lub 
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materiały zatrzymac  na poczet roszczen  wobec Wykonawcy, przyjmując ich wartos c  według 

s rednich cen rynkowych z daty zatrzymania materiało w ustalony przez rzeczoznawcę na zlecenie 

Zamawiającego, na co Wykonawca wyraz a nieodwołalną zgodę) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W razie wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie z ustępami 

poprzedzającymi, Zamawiający obowiązany jest do odbioru Robo t wykonanych do dnia 

wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy oraz zapłaty wynagrodzenia za Roboty wykonane 

i odebrane bezusterkowym protokołem odbioru, na podstawie kosztorysu powykonawczego. Do 

odbioru prac stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 niniejszej umowy dotyczące odbioru 

kon cowego. 

7. Podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego jest potwierdzony pisemnie pod rygorem 

niewaz nos ci, przez upowaz nionego inspektora nadzoru Zamawiającego obmiar wykonanych Robo t, 

wykonany wyłącznie w oparciu o składniki cenotwo rcze oraz stawki cenowe według s rednich cen 

rynkowych.  

8. W razie stwierdzenia usterek i/lub wad, bądz  wypowiedzenia/rozwiązania/odstąpienia od umowy  

z winy Wykonawcy, wynagrodzenie, o kto rym mowa w zdaniu poprzednim pomniejszone zostanie  

o koszty usunięcia usterek i/lub wad, wynagrodzenia wypłaconego nalez ycie ustanowionym  

i zaakceptowanym przez Zamawiającego podwykonawcom, jak i naliczone kary umowne, 

odszkodowania i koszty wykonania zastępczego. 

§ 13 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca moz e powierzyc , zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie częs ci Robo t podwykonawcom, 

zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaz nos ci, pod warunkiem, 

uzyskania akceptacji zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu (poprzez złoz enie w biurze 

podawczym Zamawiającego bądz  przesłanie na adres Zamawiającego listem poleconym  

z potwierdzeniem odbioru) projektu umowy z kaz dym podwykonawcą, niezalez nie od zakresu  

i wartos ci umowy, do uprzedniej akceptacji wraz ze szczego łowym harmonogramem rzeczowo-

finansowym, uwzględniającym terminy wykonania poszczego lnych robo t (bądz  wykonania usług lub 

dostaw) przez Wykonawcę oraz kwoty płatnos ci przysługujące podwykonawcy z tego tytułu. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawic  Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą nie po z niej 

niz  na 7 dni przed planowaną datą zawarcia umowy o podwykonawstwo.  

Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia zastrzez en  lub sprzeciwu do przedłoz onego projektu umowy 

lub do umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą z pominięciem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego dla projektu tej umowy, w przypadku gdy: w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 

umowy Zamawiającemu lub powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o tres ci umowy.  

3. Jez eli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub powzięcia 

wiedzy przez Zamawiającego o tres ci umowy nie zgłosi na pis mie zastrzez en , co do jej tres ci lub 

sprzeciwu, uwaz a się, z e Zamawiający zaakceptował projekt umowy w przedłoz onym brzmieniu  

i wyraził zgodę na zawarcie umowy w tym brzmieniu. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzez en  do przedłoz onego projektu umowy o podwykonawstwo lub do 

zawartej umowy – w przypadku nieusunięcia wad lub brako w umowy  przez Wykonawcę w terminie 3 

dni od daty wysłania przez Zamawiającego pisemnych zastrzez en  do Wykonawcy – przyjmuje się, z e 

Zamawiający nie wyraził zgody na udział danego podwykonawcy w Robotach objętych niniejszą 

umową. W przypadku, gdy Wykonawca usunął wady lub braki projektu umowy lub umowy, 

Zamawiający ma 14 dni od daty otrzymania na zweryfikowanie nowo przedłoz onej umowy  

z podwykonawcą. 

5. Do jakichkolwiek zmian postanowien  umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 

zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo. 

6. Wykonawca przedłoz y Zamawiającemu pos wiadczoną za zgodnos c  z oryginałem kopię umowy 

zawartej z kaz dym podwykonawcą, spełniającą wymogi przewidziane w niniejszym paragrafie,  

w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialnos ci za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec  

niezgłoszonych wyraz nie w sposo b opisany w niniejszym paragrafie lub nienalez ycie zgłoszonych lub 
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niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawco w. Odpowiedzialnos c  Wykonawcy za 

zobowiązania wobec podwykonawco w nalez ycie zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

jest ograniczona do wysokos ci wynagrodzenia, o kto rym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robo t podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialnos c  za wykonanie swoich zobowiązan  wynikających z umowy z podwykonawcą, 

w szczego lnos ci jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

nalez nego podwykonawcy z zachowaniem termino w płatnos ci okres lonych w umowie  

z podwykonawcą, chyba z e co innego wynika z niniejszej umowy. 

8. Jez eli w terminie okres lonym w umowie o podwykonawstwo, kto rą Zamawiający zaakceptował, 

Wykonawca nie zapłaci w całos ci albo w częs ci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, podwykonawca moz e zwro cic  się z z ądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpos rednio 

do Zamawiającego na pis mie pod rygorem niewaz nos ci, wyłącznie przy jednoczesnym 

udokumentowaniu zasadnos ci takiego z ądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz 

dokumentami potwierdzającymi wykonanie i bezusterkowy odbio r przez Wykonawcę  

i Zamawiającego fakturowanych Robo t wykonanych przez podwykonawcę. 

9. Podwykonawca moz e zwro cic  się o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy z Wykonawcą 

bezpos rednio do Zamawiającego na pis mie pod rygorem niewaz nos ci, nawet jes li nie zwracał się  

z tym z ądaniem uprzednio do Wykonawcy, przy jednoczesnym udokumentowaniu zasadnos ci takiego 

z ądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie  

i bezusterkowy odbio r przez Wykonawcę i Zamawiającego  fakturowanych Robo t zleconych 

podwykonawcy. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo do weryfikacji przedłoz onych mu dokumento w, o kto rych mowa 

w dwo ch ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, zwłaszcza pod względem ich zasadnos ci  

i rzetelnos ci, w tym w szczego lnos ci do przeprowadzenia kontroli prawidłowos ci wykonanych przez 

podwykonawcę robo t w terminie nie dłuz szym niz  30 dni od dnia zgłoszenia z ądania zapłaty przez 

podwykonawcę w formie pisemnej pod rygorem niewaz nos ci.  

11. Dokonanie przez Zamawiającego bezpos redniej płatnos ci, o kto rej mowa w ust. 15 lub 16 niniejszego 

paragrafu, nie stanowi akceptacji jakos ciowej ani odbioru jakos ciowego wykonanych przez 

podwykonawcę Robo t, ani Robo t kto re zgodnie z niniejszą umową miał wykonac  Wykonawca, jes li 

zostało dokonane bez podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru danego 

zakresu robo t. 

12. Bezpos rednia zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy obejmowac  

będzie wyłącznie nalez ne podwykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane po dacie akceptacji 

umowy z podwykonawcą przez Zamawiającego, bez odsetek czy jakichkolwiek nalez nos ci ubocznych. 

13. Kaz dorazowo Zamawiający wstrzyma się z bezpos rednią wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy 

przez 7 dni (licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o z ądaniu podwykonawcy), podczas 

kto rych Wykonawca ma prawo zgłosic  pisemne uwagi dotyczące zasadnos ci wypłaty bezpos redniej.  

W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, w sytuacji, o kto rej mowa w zdaniu poprzednim 

Zamawiający moz e: 

a) nie dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jez eli Wykonawca wykaz e 

niezasadnos c  takiej zapłaty albo  

b) złoz yc  do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwos ci Zamawiającego co do wysokos ci nalez nej zapłaty 

lub podmiotu, kto remu płatnos c  się nalez y albo  

c) dokonac  bezpos redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jez eli podwykonawca wykaz e 

zasadnos c  takiej zapłaty. 

14. Zamawiający kaz dorazowo potrąca z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty wypłacone podwykonawcy 

na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, nawet jes li Wykonawca zgłosił uwagi, o kto rych 

mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu, dotyczące zasadnos ci wypłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest na kaz de z ądanie Zamawiającego udzielic  mu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawco w w formie pisemnej lub mailowej, w terminie 3 dni, pod rygorem 

niewaz nos ci. 

16. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos ci za wykonanie 



 

 

 

Strona 10 

 

obowiązko w wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących w tym zakresie przepiso w prawa. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawco w, ich przedstawicieli 

oraz ich pracowniko w, jak za swoje własne. Akceptacja podwykonawcy dokonana przez 

Zamawiającego nie moz e byc  interpretowana ani tez  nie stanowi z adnej podstawy odpowiedzialnos ci 

Zamawiającego za jakiekolwiek działania lub zaniechania podwykonawcy. 

17. Zamawiający moz e w kaz dej chwili z ądac  od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, 

jez eli uzna, z e sprzęt techniczny i/lub osoby, kto rymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają 

warunko w lub wymagan  dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi nalez ytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy Robo t lub z innych przyczyn zdaniem Zamawiającego nalez y je usunąc  

z placu budowy. 

18. Przebywanie na placu budowy oso b trzecich (podmioto w) i wykonywanie przez nich jakichkolwiek 

prac bez formalnego ich zgłoszenia jako podwykonawco w, przy jednoczesnym braku pisemnej, 

wyraz nej i jednoznacznej akceptacji Zamawiającego do podejmowania przez te podmioty 

jakichkolwiek prac objętych niniejszą umową w charakterze podwykonawco w Wykonawcy, oznacza 

z e podmioty te nie są zaakceptowane przez Zamawiającego, działają wbrew jego woli i nie 

przysługuje im status podwykonawcy. W razie wątpliwos ci osoby przebywające na terenie Robo t,  

a nie będące podwykonawcami (lub jego pracownikami) zgłoszonymi Zamawiającemu zgodnie  

z wymogami niniejszej umowy,  uznaje się za pracowniko w Wykonawcy. 

19. Zamawiający nie wyraz a zgody na zawieranie umo w przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Strony dopuszczają kontaktowanie się w formie mailowej, chyba z e postanowienia niniejszej umowy 

przewidują inną formę. W przypadku kontaktu w formie mailowej za datę otrzymania wiadomos ci 

elektronicznej przez Wykonawcę, przyjmuje się datę jej wysłania na podany w niniejszej umowie adres 

Wykonawcy, a to: ………………………. 

2. Korespondencja wysłana na adres drugiej strony wskazany w umowie jest uwaz ana za prawidłowo 

wysłaną, chyba z e dana strona powiadomi stronę przeciwną o zmianie adresu, w formie pisemnej pod 

rygorem niewaz nos ci. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy i jest wiąz ąca dla drugiej strony od 

daty otrzymania os wiadczenia, o kto rym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku gdy niniejsza 

umowa wymaga korespondencji w formie pisemnej, wymagane jest podpisanie os wiadczenia przez 

osoby uprawnione do reprezentacji danej strony (zgodnie z zasadami reprezentacji lub na podstawie 

pełnomocnictwa). 

3. Korespondencja wysłana na adres Wykonawcy, zgodnie z ustępem poprzedzającym, uwaz ana jest za 

prawidłowo doręczoną: 

1) W dacie odebrania przesyłki przez dowolną osobę pod wskazanym adresem; 

2) W dacie adnotacji operatora pocztowego o odmowie odebrania przesyłki; 

3) W dacie pierwszej adnotacji operatora pocztowego „nie podjęto w terminie” lub ro wnoznacznej; 

4) W dacie adnotacji operatora pocztowego „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub 

ro wnoznacznej; 

4. Niewykonywanie przez Zamawiającego jednokrotnie lub wielokrotnie jakichkolwiek postanowien  

wynikających z niniejszej umowy (w szczego lnos ci z przysługujących mu uprawnien ), nie oznacza 

rezygnacji z ich tres ci (a w szczego lnos ci z tych uprawnien ) przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie wczes niejsze ustalenia między stronami, zaro wno ustne jak i pisemne, tracą moc w zakresie 

uregulowanym niniejszą umową od daty podpisania przez strony niniejszej umowy, a niniejsza umowa 

stanowi wyłączną podstawę wspo łpracy stron w zakresie nią uregulowanym. 

6. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe w związku z lub przy wykonywaniu niniejszej umowy 

Strony rozstrzygac  będą polubownie. W przypadku nie dojs cia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzyganiu przez sąd włas ciwy według siedziby Zamawiającego. 

7. W razie niewaz nos ci lub nieskutecznos ci kto regokolwiek z postanowien  niniejszej umowy, nie 

powoduje to niewaz nos ci lub nieskutecznos ci pozostałych postanowien  niniejszej umowy. Strony 

zastąpią postanowienie niewaz ne lub nieskuteczne, postanowieniem najbliz ej oddającym sens 

gospodarczy postanowienia niewaz nego lub nieskutecznego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  

mailto:ppikula@niegowa.pl
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a takz e inne powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

10. Integralną częs c  niniejszej umowy stanowią wszystkie jej załączniki, a w szczego lnos ci: 

 Zapytanie ofertowe z załącznikami 

 Oferta Wykonawcy 

 Załącznik nr 1 (dokumentacja techniczna); 

 Załącznik nr 2 – projekt umowy z podwykonawcą ( jes li dotyczy) 

11.  W razie wystąpienia jakichkolwiek sprzecznos ci lub rozbiez nos ci pomiędzy tres cią załączniko w do   

niniejszej umowy a tres cią niniejszej umowy, przewaz ające znaczenie ma tres c  niniejszej umowy. 

     

          

 

ZAMAWIAJĄCY:           WYKONAWCA: 

 


